
1 Податкове законодавство 

Загальні зміни 

 З 18 березня по  

31 травня 2020 року 

Мораторій на документальні та фактичні перевірки (окрім завершених до 17 

березня 2020 року та перевірок щодо бюджетного відшкодування) 

 З 1 березня по  

30 квітня 2020 року  

Плата за землю не нараховується та не сплачується плата за землю, що 

застосовується в господарській діяльності, податок на нерухомість за нежитлові 

приміщення 

 З 1 березня по  

31 травня 2020 року 

Відміна штрафних санкцій за порушення податкового законодавства (окрім 

штрафів за порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного 

податку, рентної плати) та нарахування пені 

 З 1 квітня по  

31 травня 2020 року  

Звільнення платників ЄСВ від  нарахування штрафів та пені за порушення 

правил сплати сум ЄСВ та подання звітності 

 З 18 березня по  

18 травня 2020 року 
Мораторій на документальні перевірки з ЄСВ 

Податок на додану вартість 

 З 1 березня по  

31 травня 2020 року 

Відміна штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН в ЄРПН (для ПН з 

датою складання з 16 лютого по 15 травня 2020 року) 

 З 17 березня 2020 

року до останнього 

дня місяця, якому 

завершується 

карантин (включно) 

Звільнення від оподаткування ПДВ операції з імпорту лікарських засобів, 

медичних виробів та медичного обладнання, необхідних для запобігання COVID-

19 

Фізичні особи 

 До 1 липня 2020 

року  
Подовження строк подання річної декларації про майновий стан і доходи 

Фізичні особи-підприємці 

 З 1 березня по  

30 квітня 2020 року  

Звільнення від ЄСВ ФОП та тих осіб, що займаються незалежною професійною 

діяльністю 

 До 1 серпня 2021 

року 
Перенесення строку початку обов’язкового застосування касових апаратів   

Акцизний податок 

 До 31 травня 2020 

року 

Ставка 0 гривень за 1 літр 100% спирту із спирту етилового, який 

використовується для виробництва дезінфекційних засобів 

Єдиний податок 

 Підвищено ліміт 

обсягу доходу 

‒ 1 група - з 300 тис. грн. до 1 млн. грн.; 

‒ 2 група – з 1,5 млн. грн. до 5 млн. грн.; 

‒ 3 група – з 5 млн. грн. до 7 млн. грн. 

Податкове законодавство 

в умовах карантину 
COVID-19:  

Урядом було прийнято Закони України № 533-IX та №540-ІХ, 

якими було запроваджено зміни щодо підтримки платників 

податків на період COVID-19. 
 



ПРОАНАЛІЗУЙТЕ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ 
 
 

Комада Грант Торнтона зосереджені на роботі разом з нашими 

Клієнтами, щоб підтримати їх у подоланні викликів COVID-19.  

Маючи значний досвід в реалізації проектів будь-якої складності, команда Грант 

Торнтон готова допомогти своїм Клієнтам максимально оптимізувати діяльність  їх 

бізнесів у сфері оподаткування, зокрема: 

Якщо Ви хочете сконтактувати з одним із наших партнерів чи консультантів, щоб 

спільно проаналізувати можливості  для Вашого бізнесу та визначитись з діями для його 

захисту від викликів COVID-19, будь-ласка звертайтесь до координатора антикризової 

команди Грант Торнтон. 

 

• Розробити план податкової оптимізації з урахуванням COVID-19 

• Провести діагностику податкового обліку 

• Виявити податкові ризики, переваги та перспективи з урахуванням 

COVID-19 

• Надати консультаційні послуги стосовно оподаткування в умовах 

COVID-19 
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