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ЗМІНИ ЗАПРОВАДЖЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ
АКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ
ГАРАНТІЙ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ  КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-2019)» № 540-IX ВІД 30
БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ



Закон №  540 доповнив п�дрозд�л 4 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення»

Податкового Кодексу України (дал� – Кодекс) новим пунктом 51-1  зг�дно �з
яким платники податку на прибуток п�дприємств, отримали право при
визначенн� об’єкту оподаткування податком на прибуток п�дприємств у
2020 роц� не застосовувати податкову р�зницю, передбачену п�дпунктом
140.5.9 пункту 140.5 статт� 140 Кодексу за наступних умов:

 

1) якщо протягом д�ї карантину, встановленого Каб�нетом М�н�стр�в України
на вс�й територ�ї України з метою запоб�гання поширенню на територ�ї
України коронав�русної хвороби (COVID-19) так� платники податку на
прибуток...

 

2) ...добров�льно передаватимуть, будь-як� об’єкти �з зазначеного перел�ку:

• грошов� кошти;

• л�карськ� засоби для надання медичної допомоги хворим;

• дез�нфекц�йн� засоби � антисептики;

• медичне обладнання;

• засоби �ндив�дуального захисту;

• медичн� вироби для скрин�нгу хворих; 

• розх�дн� матер�али для надання медичної допомоги;

• медичн� вироби, лабораторне обладнання, розх�дн� матер�али, реагенти
для лабораторних досл�джень; 

• медичн� вироби, лабораторне обладнання, розх�дн� матер�али для
�нфекц�йних в�дд�лень, патологоанатом�чних в�дд�лень тощо); 

• засоби особистої г�г�єни;

• продукти харчування;

• товари  за перел�ком, що визначається Каб�нетом М�н�стр�в України…

 

3) ...наступним суб’єктам (одному або дек�льком):

• громадським об’єднанням;

• благод�йним орган�зац�ям;

• центральному органу виконавчої влади, що реал�зує державну пол�тику у
сфер� охорони здоров’я – М�н�стерству охорони здоров'я України;

 

ЯКІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ № 540
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ
ПЕРЕРАХОВУЮТЬ (ПЕРЕДАЮТЬ) КОШТИ (ТОВАРИ)
НЕПРИБУТКОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ПРОТЯГОМ ДІЇ
КАРАНТИНУ, У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ?
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1
ЩОДО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ



 

• �ншим центральним органам виконавчої влади, як� реал�зують державну
пол�тику у сферах сан�тарного та еп�дем�чного благополуччя населення,

контролю якост� та безпеки л�карських засоб�в, протид�ї ВІЛ-�нфекц�ї/СНІДу
та �нших соц�ально небезпечних захворювань;

• особ�, уповноважен�й на зд�йснення закуп�вель у сфер� охорони здоров’я 

 (Державному п�дприємству «Медичн� закуп�вл� України»*);

• закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власност�;
• структурним п�дрозд�лам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та
Севастопольської м�ських державних адм�н�страц�й.

 

Закон №  540 набрав чинност� з 2 кв�тня 2020 року. Таким чином,

платники податку на прибуток п�дприємств при визначен� об’єкта
оподаткування за податков� (зв�тн�) пер�оди 2020 року зможуть
враховувати повну суму витрат на безоплатну передачу (суму кошт�в,

варт�сть обладнання, товар�в, матер�ал�в �з наведеного перел�ку) виключно
щодо операц�й �з надання такої допомоги перел�ченим вище суб’єктам та за
умови, що ц� операц�ї зд�йснюються починаючи з 2 кв�тня 2020 року � до
завершення карантину (який було запроваджено на ус�й територ�ї України
в�дпов�дними постановами Каб�нету М�н�стр�в України**). Обмеження у
розм�р� 4-х в�дсотк�в оподатковуваного прибутку попереднього року до
зазначених операц�й застосовуватися не буде, однак, воно збер�гається для:

 

• будь-яких операц�й �з безоплатного перерахування (передач�) вартост�
товар�в, виконаних роб�т, наданих послуг неприбутковим орган�зац�ям
в�дпов�дно до умов п�дпункту 140.5.9 пункту 140.5 статт� 140 Кодексу у
податкових (зв�тних) пер�одах 2020 року, що охоплюють пер�оди ДО 2

кв�тня 2020 року та ПІСЛЯ дати завершення карантину, визначеної
Урядом;

 

• будь-яких операц�й �з безоплатної передач� кошт�в, обладнання, товар�в,

матер�ал�в неприбутковим орган�зац�ям, �нших н�ж т� операц�ї, що повн�стю
в�дпов�дають вс�м умовам пункту 51-1 п�дрозд�л 4 розд�лу ХХ «Перех�дн�
положення» Кодексу (див. вище) у податкових (зв�тних) пер�одах  2020 року,

що охоплюють пер�од З 2 кв�тня 2020 року � ДО дати завершення
карантину, визначеної Урядом (включно).

 

З огляду на зазначене вище, платники податку на прибуток, операц�ї яких
п�дпадають п�д вимоги пункту  51-1 п�дрозд�лу 4 розд�лу ХХ «Перех�дн�
положення» Кодексу мають вести окремий обл�к таких операц�й для
визначення об’єкту оподаткування за в�дпов�дн� податков� (зв�тн�) пер�оди
2020 року. Наприклад, операц�ї, як� за даними бухгалтерського обл�ку
зд�йснен� у першому квартал� 2020 року та 1 кв�тня 2020 року п�дпадають
п�д обмеження, визначен� п�дпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статт� 140 Кодексу.
* https://moz.gov.ua/article/news/jak-pracjue-derzhavne-pidpriemstvo-medichni-zakupivli-ukraini

** див. Постанови Каб�нету М�н�стр�в України в�д 11 березня 2020 року №  211 та в�д 25 березня 2020 року №
239.
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1) ф�нансовий результат до оподаткування зменшується на суму доход�в,

визнаних за правилами бухгалтерського обл�ку в�д одержання будь-

яких об’єкт�в �з зазначеного перел�ку:

• грошових кошт�в;

• л�карських засоб�в для надання медичної допомоги хворим;

• дез�нфекц�йних засоб�в � антисептик�в;

• медичного обладнання;

• засоб�в �ндив�дуального захисту;

• медичних вироб�в для скрин�нгу хворих; 

• розх�дних матер�ал�в для надання медичної допомоги;

• медичних вироб�в, лабораторного обладнання, розх�дних матер�ал�в,

реагент�в для лабораторних досл�джень; 

• медичних вироб�в, лабораторного обладнання, розх�дних матер�ал�в для
�нфекц�йних в�дд�лень, патологоанатом�чних в�дд�лень тощо); 

• засоб�в особистої г�г�єни;

• продукт�в харчування;

• товар�в  за перел�ком, що визначається Каб�нетом М�н�стр�в України,

 

… як� добров�льно їм передан� юридичними та/або ф�зичними особами
протягом д�ї карантину, встановленого Каб�нетом М�н�стр�в України на вс�й
територ�ї України з метою запоб�гання поширенню коронав�русної хвороби
(COVID-19)..

 

2) ф�нансовий результат до оподаткування зб�льшується на суму витрат,

визнаних за правилами бухгалтерського обл�ку, внасл�док
використання зазначеними вище суб’єктами цих кошт�в (обладнання,

товар�в, матер�ал�в) в будь-яких податкових (зв�тних) пер�одах 2020 року та
наступних рок�в (у раз� наявност� в�дпов�дних залишк�в станом   на 
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2 Преференц�ї, серед �ншого, визначен� новим пунктом 51 -2 п�дрозд�лу 4

розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу � передбачен� вони для
наступних суб’єкт�в:

• заклад�в охорони здоров’я державної та/або комунальної власност� (якщо
так� заклади є платниками податку на прибуток);

• особи, уповноваженої на зд�йснення закуп�вель у сфер� охорони здоров’я.

 

Для цих суб’єкт�в при визначенн� об’єкта оподаткування податком на
прибуток п�дприємств за податков� (зв�тн�) пер�оди 2020 року:

 

ЯКІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ № 540 ДЛЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ
ДОПОМОГУ ВІД ЮРИДИЧНИХ ТА/АБО ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ПРОТЯГОМ ДІЇ КАРАНТИНУ, З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ
ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУСУ?



Тимчасово до 30 кв�тня 2020 року:

 

1) Суб'єкти господарювання при виробництв� дез�нфекц�йних засоб�в
(3808 94 90 00 зг�дно з УКТЗЕД) з використанням спирту етилового
денатурованого, за умови встановлення податкових пост�в у таких суб’єкт�в,

не зобов’язан�:
 

• обладнувати кожне м�сце отримання спирту етилового витратом�рами-

л�чильниками обсягу виробленого спирту етилового, зареєстрованими в
Єдиному державному реєстр� витратом�р�в-л�чильник�в обсягу виробленого
спирту етилового;

 

• обладнувати кожне м�сце в�дпуску продукц�ї, для виробництва якої
використовується отриманий спирт етиловий, витратом�рами-

л�чильниками обсягу виробленої продукц�ї, зареєстрованими в Єдиному
державному реєстр� витратом�р�в-л�чильник�в обсягу виробленого спирту
етилового. 

 

При цьому кожне м�сце в�дпуску дез�нфекц�йних засоб�в (3808 94 90 00

зг�дно з УКТЗЕД) має бути обладнане, засобами обл�ку виробленої продукц�ї,
як� повинн� в�дпов�дати вимогам законодавства та мати позитивний
результат пов�рки або оц�нку в�дпов�дност�, проведен� в�дпов�дно до
законодавства. 

 

ЯКІ ТИМЧАСОВІ НОРМИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ №
540 ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ СПИРТУ
ЕТИЛОВОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАСОБІВ ТА ВІДПУСКУ ТАКИХ ЗАСОБІВ?3
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ЩОДО ОБЛІКУ, ВИРОБНИЦТВА, ОБІГУ ПАЛЬНОГО Й СПИРТУ
ЕТИЛОВОГО ДЕНАТУРОВАНОГО ТА ІНШИХ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

31 грудня 2020 року, � їх подальшого використання у таких наступних
пер�одах).

 

З огляду на зазначене вище, платники податку на прибуток, визначен�
пунктом 51-2 п�дрозд�лу 4 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу, як�
одержують кошти (обладнання, товари, матер�али), перел�чен� у цьому
пункт�, мають вести для податкових ц�лей окремий обл�к їх надходження у
2020 роц� та використання у 2020 роц� та наступних роках.



2) Державн� п�дприємства, як� є одночасно виробниками спирту етилового
денатурованого та дез�нфекц�йних засоб�в (код зг�дно з УКТЗЕД 3808 94 90

00) мають право використовувати вироблений ними спирт етиловий
денатурований для виробництва дез�нфекц�йних засоб�в (код зг�дно з
УКТЗЕД 3808 94 90 00) без наявност� зареєстрованих витратом�р�в-

л�чильник�в спирту етилового на л�н�ї виробництва таких дез�нфекц�йних
засоб�в за умови обладнання кожного м�сця в�дпуску дез�нфекц�йних
засоб�в засобами обл�ку виробленої продукц�ї. 
 

3) Акцизн� склади, на територ�ї яких виробляється спирт етиловий
денатурований для виробництва дез�нфекц�йних засоб�в (3808 94 90 00

зг�дно з УКТЗЕД), повинн� бути обладнан� на кожному м�сц� отримання та
в�дпуску спирту етилового неденатурованого, розташованому на
акцизному склад�, витратом�рами-л�чильниками спирту етилового,

зареєстрованими в Єдиному державному реєстр� витратом�р�в-л�чильник�в
обсягу виробленого спирту етилового, а також засобами обл�ку
денатуруючих добавок, як� повинн� в�дпов�дати вимогам законодавства та
мати позитивний результат пов�рки або оц�нку в�дпов�дност�, проведен�
в�дпов�дно до законодавства.

 

Витратом�ри-л�чильники спирту етилового та засоби обл�ку виробленої
продукц�ї повинн� в�дпов�дати вимогам законодавства та мати позитивний
результат пов�рки або оц�нку в�дпов�дност�, проведен� в�дпов�дно до
законодавства.

 

4) Виробники спирту етилового денатурованого для виробництва
дез�нфекц�йних засоб�в (3808 94 90 00 зг�дно з УКТЗЕД) та виробники
дез�нфекц�йних засоб�в (3808 94 90 00 зг�дно з УКТЗЕД) заповнюють
електронн� документи, а саме подають до податкових орган�в дан� про
добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукц�ї,
виробленої з його використанням, шляхом передач� даних з витратом�р�в-

л�чильник�в спирту етилового та засоб�в обл�ку виробленої продукц�ї.
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Тимчасово до 30 кв�тня 2020 року:

 

1) Представник контролюючого органу на акцизному склад�
п�дприємства, на якому виробляються спирт етиловий
денатурований для виробництва дез�нфекц�йних засоб�в (3808 94 90

00 зг�дно з УКТЗЕД):

• зд�йснює контроль за дотриманням умов денатурац�ї спирту етилового;

• бере учать у складанн� Акту денатурац�ї спирту етилового, у якому
зазначається об’єм спирту етилового неденатурованого в декал�трах 100-

в�дсоткового спирту, приведених до температури 20°С, який був
використаний на виробництво спирту етилового денатурованого, та
к�льк�сть денатуруючих добавок, як� були використан� п�д час денатурац�ї.
 

2) Представник контролюючого органу на п�дприємств�, яке
виробляє зазначен� дез�нфекц�йн� засоби:

• бере учать у складанн� Акту виробництва дез�нфекц�йних засоб�в (код
зг�дно з УКТЗЕД 3808 94 90 00), у якому зазначається об’єм спирту
етилового денатурованого в декал�трах 100-в�дсоткового спирту,

приведених до температури 20°С, к�льк�сть доданих �нгред�єнт�в та
к�льк�сть готової продукц�ї.
 

 

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ МАТИМУТЬ ПРЕДСТАВНИКИ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ НА АКЦИЗНОМУ СКЛАДІ
ПІДПРИЄМСТВА, НА ЯКОМУ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ СПИРТ
ЕТИЛОВИЙ ДЕНАТУРОВАНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, А ТАКОЖ НА
ПІДПРИЄМСТВІ, ЯКЕ ВИРОБЛЯЄ ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ
ЗАСОБИ?

4
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5
ЯКІ ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ЗАПРОВАДЖУЮТЬСЯ У
ПОРЯДКУ ВІДВАНТАЖЕННЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ТА ЙОГО
ОПОДАТКУВАННЯ З ОФОРМЛЕННЯМ ПОДАТКОВОГО
ВЕКСЕЛЯ НА СУМУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ? 
Тимчасово, до 31 травня 2020 року:
 
• дозволено в�двантаження спирту етилового з акцизного складу
виробник�в спирту етилового виробникам л�карських засоб�в та
виробникам продукц�ї х�м�чного � техн�чного призначення, включеної до
Перел�ку продукц�ї х�м�чного � техн�чного призначення, для виробництва 



якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого
Кабінетом Міністрів України, для виробництва дезінфекційних засобів; 
 
• зі спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних
засобів справляється акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-
відсоткового спирту за умови підтвердження його цільового використання. 
 
При цьому до отримання такого спирту із акцизного складу слід
враховувати, що:
 
• податковий вексель видається на суму податку, нарахованого на обсяг
спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, визначеної у 
пункті 215.3 статті 215 Кодексу; 
 
• місця зберігання спирту внесені до Єдиного реєстру місць зберігання
спирту;
 
• кількість спирту, який отримується не може перевищувати об’єм
наявних у розпорядженні місць зберігання спирту етилового, що внесені
до Єдиного реєстру місць зберігання спирту;
 
• на території виробників дезінфікуючих засобів будуть діяти податкові
пости.
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Терм�ни погашення податкових вексел�в (виданих в�дпов�дно до  пункту
229.8. статт� 229 Податкового кодексу) виробниками або �мпортерами
палива для реактивних двигун�в (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 зг�дно з
УКТ ЗЕД) та/або бензин�в ав�ац�йних (код 2710 12 31 00 зг�дно з УКТ ЗЕД), як�
припадають на пер�од з 1 березня по 31 травня 2020 року, продовжуються
до 15 серпня 2020 року (включно). 

 

У раз� п�дтвердження до 15 серпня 2020 року (включно) �мпортером або
виробником, як� видали податковий вексель, факту ц�льового
використання бензин�в ав�ац�йних або палива для реактивних
двигун�в, погашення таких податкових вексел�в зд�йснюється у
встановленому пунктом 229.8 статт� 229 цього Кодексу порядку, а саме:

ЯК ПОГАШАТИ ПОДАТКОВІ ВЕКСЕЛІ, ЯКІ ВИДАНІ
ВИРОБНИКАМИ АБО ІМПОРТЕРАМИ ПАЛИВА ДЛЯ
РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ ТА/АБО БЕНЗИНІВ
АВІАЦІЙНИХ  ІЗ ТЕРМІНОМ ПОГАШЕННЯ У ПЕРІОД ДІЇ  
КАРАНТИНУ?6



• без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених в таких
податкових векселях;

 

• без застосування штраф�в, встановлених п�дпунктом 229.8.12 пункту
229.8 статт� 229 цього Кодексу.

 

У раз� якщо податковий вексель не погашено до 15 серпня 2020 року
(включно), векселедержатель протягом п'яти робочих дн�в, наступних за
визначеним цим пунктом останн�м днем терм�ну погашення податкового
векселя, зд�йснює протест такого векселя у неплатеж� зг�дно �з
законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення
протесту звертається до банку, який зд�йснив аваль векселя, з
опротестованим податковим векселем. Банк-авал�ст зобов'язаний не
п�зн�ше операц�йного дня, що настає за датою звернення
векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати
суму, зазначену в податковому вексел�, векселедержателю.

 

У випадку, якщо �мпортер або виробник до 15 серпня 2020 року (включно)

не п�дтвердить факт ц�льового використання, з такого суб’єкта буде
стягнуто штраф у розм�р� 50 в�дсотк�в суми акцизного податку, яка
обчислюється виходячи з обсяг�в бензин�в ав�ац�йних або палива для
реактивних двигун�в, за якими в�дсутнє п�дтвердження ц�льового
використання, та ставки акцизного податку, встановленої п�дпунктом
215.3.4 пункту 215.3 статт� 215 Кодексу �з застосуванням коеф�ц�єнта 10.
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Закон №  540 уточнює пункт 52-1 п�дрозд�лу 10 розд�лу XX «Перех�дн�
положення» Кодексу, якими визначено виключний перел�к порушень
щодо яких не зупиняється застосування штрафних санкц�ї у пер�од д�ї
карантину, встановленого Каб�нетом М�н�стр�в України на вс�й територ�ї
України з метою запоб�гання поширенню на територ�ї України
коронав�русної хвороби (COVID-19).

 

Зокрема, податков� органи, серед �ншого, мають право застосовувати
у пер�од карантину так� санкц�ї: 
 

• за порушення обл�ку, виробництва, збер�гання та транспортування
пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових
вироб�в (статт� 128-1,   228 Кодексу);

ЧИ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБЛІКУ,
ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПАЛЬНОГО АБО СПИРТУ
ЕТИЛОВОГО?7



• за порушення ц�льового використання пального, спирту етилового
платниками податк�в – не п�дтвердження ц�льового використання
суб'єктами господарювання сорту етилового та б�оетанолу, легких та
важких дистилят�в, нафтопродукт�в, що отриман� в якост� сировини для
виробництва у х�м�чн�й промисловост�, речовин, що використовуються як
компоненти моторних палив, бензин�в ав�ац�йних або палива для
реактивних двигун�в (стаття 229 Кодексу);

 

• за порушення вимог щодо обладнання акцизних склад�в
витратом�рами-л�чильниками та/або р�вном�рами-л�чильниками
(стаття 128-1  Кодексу);

 

• за порушення вимог щодо зд�йснення функц�й, визначених
законодавством у сфер� виробництва � об�гу спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових вироб�в, пального (стаття 17 Закону України «Про
державне регулювання виробництва � об�гу спирту етилового, коньячного �
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових вироб�в та пального» № 481/95-

ВР в�д 19 грудня 1995 року);

 

• за зд�йснення операц�й з реал�зац�ї пального або спирту етилового
без реєстрац�ї таких суб'єкт�в платниками акцизного податку –

порушення встановленого порядку взяття на обл�к (реєстрац�ї) у
контролюючих органах (стаття 117 Кодексу).
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Зм�нами внесеними Законом №  540 до  пункту 52-2 п�дрозд�лу 10 розд�лу
XX «Перех�дн� положення» Кодексу установлено, що моратор�й на
проведення документальних та фактичних перев�рок на пер�од з 18

березня по 31 травня  2020 року, не розповсюджується також � на
фактичн� перев�рки в частин� порушення вимог законодавства щодо
об�гу п�дакцизних товар�в та оподаткування акцизним податком, зокрема
щодо:

ЧИ БУДУТЬ КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ПЕРЕВІРЯТИ
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО
ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
АКЦИЗНИМ ПОДАТКОМ В ПЕРІОД МОРАТОРІЮ НА
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК, ЗАПРОВАДЖЕНОГО
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ № 533-IX  ВІД 17 БЕРЕЗНЯ 2020
РОКУ?

8
ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
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ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ № 540 В ЧАСТИНІ
ПДВ?

9
Законом №  540 викладено в нов�й редакц�ї п.71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ
«Перех�дн� положення» Кодексу (який був внесений попередньо ЗакономУ
України №  530-IX в�д 17 березня 2020 року). Зокрема, в�д оподаткування
податком на додану варт�сть зв�льняються:

 

• операц�ї з ввезення на митну територ�ю України товар�в  (в тому числ�
л�карських засоб�в, медичних вироб�в та/або медичного обладнання),

необх�дних для виконання заход�в, спрямованих на запоб�гання
виникненню � поширенню, локал�зац�ю та л�кв�дац�ю спалах�в,

еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-19), перел�к яких
визначено Каб�нетом М�н�стр�в України
 

• операц�ї з постачання  на митн�й територ�ї України товар�в  (в тому
числ� л�карських засоб�в, медичних вироб�в та/або медичного
обладнання), необх�дних для виконання заход�в, спрямованих на
запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та л�кв�дац�ю
спалах�в, еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-19),

перел�к яких визначено Каб�нетом М�н�стр�в України.

 

П�льговий режим оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71

п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу, застосовується на
вс�х етапах постачання товар�в, включених до в�дпов�дного Перел�ку,

встановленого Каб�нетом М�н�стр�в України,  незалежно в�д дати їх
виробництва та походження (в�тчизняного виробництва чи ввезених на
митну територ�ю України), а також незалежно в�д кола суб’єкт�в, що
зд�йснюють так� операц�ї, їх статусу, як платник�в ПДВ, чи форми власност�.
 

• обл�ку, л�цензування, виробництва, збер�гання та транспортування
пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових вироб�в;

• ц�льового використання пального та спирту етилового платниками
податк�в;

• обладнання акцизних склад�в витратом�рами-л�чильниками та/або
р�вном�рами-л�чильниками;

• зд�йснення функц�й, визначених законодавством у сфер� виробництва �
об�гу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових вироб�в,

пального з п�дстав визначених п�дпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту
80.2 статт� 80 цього Кодексу.
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ЧИМ ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ЯКІ ЗВІЛЬНЕНІ
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ
71 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ?

10 Перел�к л�карських засоб�в, медичних вироб�в та/або медичного
обладнання, необх�дних для зд�йснення заход�в, спрямованих на
запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та л�кв�дац�ю спалах�в,

еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-19), як� зв�льняються
в�д сплати вв�зного мита та операц�ї з ввезення яких на митну територ�ю
України зв�льняються в�д оподаткування податком на додану варт�сть,

встановлено постановою Каб�нету М�н�стр�в України в�д 20 березня 2020

року № 224.

Норми пункту 71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу
застосовуються до операц�й, зд�йснених в пер�од, починаючи з 17 березня
2020 року, � до останнього числа м�сяця,  в якому завершується д�я 

 карантину, встановленого Каб�нетом М�н�стр�в України на вс�й територ�ї
України з метою запоб�гання поширенню на територ�ї України
коронав�русної хвороби (COVID-19).

ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПЕРІОДУ ДІЄ ПІЛЬГА З
ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВСТАНОВЛЕНА ПУНКТОМ 71
ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ?11

Операц�ї з постачання  на митн�й територ�ї України п�сля 17 березня 2020

року ран�ше ввезених товар�в  (в тому числ� л�карських засоб�в, медичних
вироб�в та/або медичного обладнання), необх�дних для виконання заход�в,

спрямованих на запоб�гання виникненню � поширенню, локал�зац�ю та л�кв�дац�ю
спалах�в, еп�дем�й та пандем�й коронав�русної хвороби (COVID-19), перел�к яких
визначено Каб�нетом М�н�стр�в України, зв�льняються в�д оподаткування
незалежно в�д того, коли в�дбулося їх ввезення на митну територ�ю України –

до 17 березня 2020 року чи п�сля такої дати.

ЧИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД
ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВСТАНОВЛЕНЕ ПУНКТОМ 71
ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ, НА ОПЕРАЦІЇ З
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ, ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ
ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІЛЬГИ?12
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П�льга застосовується до постачання як товар�в в�тчизняного виробництва,

так � тих, що ввезен� на митну територ�ю України.

 

Головний критер�й застосування п�льги з оподаткування – зазначення
в�дпов�дного товару, який постачається, у Перел�ку, затвердженого постановою
Каб�нету М�н�стр�в України в�д 20 березня 2020 року № 224.

ЧИ МОЖЕ БУТИ ПОШИРЕНА ПІЛЬГА З
ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВСТАНОВЛЕНА ПУНКТОМ 71
ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ КОДЕКСУ, НА ОПЕРАЦІЇ З
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ ВІТЧИЗНЯНОГО
ВИРОБНИЦТВА, ЯКІ НЕ ІМПОРТУЮТЬСЯ В УКРАЇНУ?13
ЧИ ПОТРІБНО ДОНАРАХОВУВАТИ ПОДАТКОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ПРАВИЛАМИ, ВСТАНОВЛЕНИМИ
ПУНКТОМ 198.5 СТАТТІ 198 КОДЕКСУ ПРИ ПОСТАЧАННІ
ТОВАРІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ
ЗГІДНО З ПУНКТОМ 71 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ ХХ
«ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КОДЕКСУ?

У раз� зд�йснення зв�льнених в�д оподаткування ПДВ операц�й в�дпов�дно до
пункту 71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу, положення
пункту 198.5 статт� 198 та статт� 199 розд�лу V «Податок на додану варт�сть» Кодексу
не застосовуються, та податков� зобов’язання в�дпов�дно до вказаних пункт�в
не нараховуються.

 

Це означає, що платник податку, який зд�йснює постачання товар�в, що
п�дпадають п�д д�ю зв�льнення, не втрачає «вх�дний» ПДВ лише через
запровадження тимчасової норми. 

 

Отже, такий платник збер�гає право на визнання податкового кредиту на суми
ПДВ, сплачен� при �мпорт� товар�в з Перел�ку, затвердженого постановою Каб�нету
М�н�стр�в України в�д 20 березня 2020 року № 224, при їх придбанн�, або у склад�
товар�в (роб�т, послуг), як� використан� у виробництв� зазначених товар�в (для
виробника).
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ЯКІ ТИМЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
КРИТЕРІЮ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ ОПЕРАЦІЙ, ПО
ДОСЯГНЕННЮ ЯКОГО ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЯК ПЛАТНИК ПДВ, ПЕРЕДБАЧЕНІ
ЗАКОНОМ № 540?
Так� особливост� тимчасово запроваджуються для громадських об’єднань та
благод�йних орган�зац�й, як� нараз� не зареєстрован� як платники ПДВ.

 

Тимчасово, на пер�од, що зак�нчується останн�м числом м�сяця, в якому
завершується д�я  карантину, що запроваджений Каб�нетом М�н�стр�в України у
порядку встановленому законом на вс�й територ�ї України з метою запоб�гання
поширенню на територ�ї України коронав�русної хвороби COVID-19, операц�ї,
передбачен� пунктом 71 п�дрозд�лу 2 розд�лу ХХ «Перех�дн� положення» Кодексу та/

або п�дпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статт� 197 Кодексу, що зд�йсненн� зазначеними
суб’єктами, не включаються ними при обрахунку загальної суми, визначеної
ст.181 цього  Кодексу, по досягненню якої особа зобов’язана зареєструватися як
платник ПДВ.

 

Це правило застосовується до операц�й, зд�йснених, починаючи з 17 березня
2020 року.

 

Дов�дково: Операц�ї, як� визначен� у п�дпункт� 197.1.15 пункту 197.1 статт� 197 Кодексу
197.1.15 це – надання благод�йної допомоги, зокрема безоплатне постачання
товар�в/послуг благод�йним орган�зац�ям, утвореним � зареєстрованим в�дпов�дно
до законодавства, а також надання такої допомоги благод�йними орган�зац�ями
набувачам (суб'єктам) благод�йної допомоги в�дпов�дно до законодавства про
благод�йну д�яльн�сть та благод�йн� орган�зац�ї.  При цьому мають дотримуватися
вимоги цього п�дпункту щодо безоплатного постачання.

 

Друга частина �нформац�йного листа буде присвячена зм�нам, як� запроваджено Законом №
540 щодо податку на доходи ф�зичних ос�б, м�сцевих податк�в, ЄСВ, процедур
адм�н�стрування податк�в.

Інформац�я  наведена  у  цьому  Інформац�йному  лист�  може  бути  уточнена  �з  врахуванням  практичних  ситуац�й
платник�в  податк�в .
 
Цей  лист  носить  �нформац�йний  характер  та  не  є  �ндив�дуальною  податковою  консультац�єю ,  оск�льки  не  базується  на
особливостях  фактичних  обставин  операц�й  конкретного  платника  податку .  Інформац�йний  лист  ґрунтується  на
положеннях  чинного  законодавства  України  та  практики  його  застосування ,  як�  можуть  зм�нитися  в  майбутньому .
Кожен  платник  податку  у  порядку  ст .  52-53 ПКУ  може  звернутися  до  контролюючого  органу  �з  наведенням  фактичних
обставин  операц�й  та  наданням  в�дпов�дних  матер�ал�в  для  отримання  �ндив�дуальної  податкової  консультац�ї .



 
1 3

ДЕРЖАВНА 

ПОДАТКОВА 

СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВІ ЗМІНИ НА ЧАС КАРАНТИНУ 
(читайте у другій частині інфолиста)

 

ДО 31 ТРАВНЯ
2020 РОКУ

обмежується застосування більшості
штрафів за порушення податкового
законодавства (відповідальність за
порушення нарахування, декларування та
сплати податку на додану вартість,
акцизного податку, рентної плати
зберігається)

У 2020 РОЦІ

ДО 31 ТРАВНЯ
2020 РОКУ

припиняється оскарження рішень
контролюючих органів, в частині процедури
адміністративного оскарження щодо скарг,
які надійшли (і ті, які надійдуть) до 31 травня
2020 року, та тих, що не розглянуті станом на
18 березня 2020 року;

/TaxUkraine t.me/StateTaxUkrainetax.gov.ua

1 група - до 1 млн (300 тис зараз)
 
2 група - до 5 млн (зараз 1,5 млн)
 
3 група - до 7 млн (зараз до 5 млн)

ЗБІЛЬШЕНІ
ЛІМІТИ ДЛЯ
ФОП

органам місцевого самоврядування
надається право приймати рішення про зміну
ставок єдиного податку.
 

ЗА БЕРЕЗЕНЬ
2020 РОКУ

не нараховується і не сплачується плата за
землю (земельний податок та орендна
плата), водночас плата за землю за квітень
2020 року повинна бути оплачена 


