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3Повернутись до змісту

ФОРС-МАЖОР

Ключові питання / зміни: введення карантину, встановленого Кабінетом міністрів України (КМУ), 
є форс-мажорною обставиною.

Зміни в законодавстві: доповнення вст. 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні».

Ключове регулювання: ст.ст. 263, 617, 906 ЦК України, ЗУ «Про торгово-промислові палати  
в Україні», Регламент засвідчення ТППУ форс-мажорних обставин (редакція 18.12.2014).

Попередні висновки та рекомендації: 

a)  введення карантину не звільнить більшість суб’єктів господарювання від повного виконання 
зобов’язань. Наразі, мова йде лише про звільнення від відповідальності за порушення 
зобов’язань (наприклад, звільнення від штрафів, пені або відшкодування збитків). 

Практичний приклад: неможливість виконати поставку товару у встановлений договором строк. 
Якщо договором для постачальника визначені штрафні санкції, він буде звільнений від їх сплати 
у випадку доведення факту наявності форс-мажорних обставин.

b)  в будь-якому випадку, не вважатимуться форс-мажорними обставинами: відсутність коштів, 
фінансова та економічна криза, дефолт, зростання курсу іноземної валюти, недодержання/
порушення своїх обов’язків контрагентом, відсутність на ринку потрібних для виконання 
зобов’язання товарів, тощо.

c)  введення карантину автоматично не звільняє від відповідальності за порушення зобов’язань. 
Для цього необхідно звернутися до Торгово-промислової палати України, надати відповідний 
пакет документів (наведено за посиланням) та отримати відповідний сертифікат. 

d)  Ми будемо відслідковувати практику застосування новел закону та інформувати вас про 
формування судової практики з цього питання.

https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikh-obstavin
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СУДИ

Ключові зміни:

a)  Рада суддів України 11 березня 2020 року звернулася з листом до громадян, які є учасниками 
судових процесів, з проханням утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не 
передбачають обов’язкової присутності учасників сторін.

b)  переважна більшість суддів відкладає розгляд судових справна дати після 3 квітня  
2020 року. Однак, є важливі нюанси:

 -   деякі судді відкладають розгляд справза своєю ініціативою. Як правило, про таке 
відкладення телефоном повідомляє секретар/помічник судді.

 -   більшість судів/суддів просять подавати клопотання про відкладення розгляду справи. 
Особливо ця тенденція спостерігається в регіонах України. 

 -   деякі судді пропонують перевести розгляд справ в письмове провадження (наприклад, 
Третій, Шостий апеляційний адміністративні суди).

 -   Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду наразі працює, але з 23 березня 
2020 суддям рекомендовано відкладати розгляд справ за участі сторін. 

 -   одночасно, деякі суди не працюють взагалі: Київський апеляційний суд, Печерський 
районний суд м. Києва, Голосіївський районний суд м. Києва.

Висновки та рекомендації: 

a)  розгляд переважної більшості судових справ наразі відкладається. Ви маєте право клопотати 
перед судом про відкладення розгляду справ у зв’язку із карантином. 

Ми підготували якісний шаблон клопотання про відкладення розгляду справи. Будемо раді 
поділитися з вами нашими напрацюваннями! Для цього просто напишіть нам коротке ел. 
повідомлення – шаблон буде надіслано вам на вашу ел. скриньку.   

b)  тим не менш, деякі судді продовжують розгляд справ. Якщо справа має для вас критичне 
значення, рекомендуємо забезпечити явку представника, заздалегідь подбавши про 
наявність у нього засобів захисту. Звертаємо увагу, що особи, які мають ознаки ГРВІ, до суду 
не допускаються. 

c)  якщо наразі вам необхідно подати позов до закінчення строків позовної давності, 
пам’ятайте: перебіг позовної давності зупиняється, якщо пред’явленню позову перешкоджає 
надзвичайна або невідворотна подія (ст. 263 ЦК України). Якщо дана ситуація актуальна для  
вас,  подбайте про належне документальне підтвердження неможливості вчасно подати позов.

d)  якщо ви не маєте об’єктивної можливості вчасно оскаржити судове рішення у зв’язку із введен-
ням карантину, обов’язково підготуйте клопотання про поновлення строків на оскарження. 

 Ми будемо регулярно інформувати вас про будь-які відомі нам зміни у графіку роботи судів  
та ділитися іншими напрацюваннями та міркуваннями, пов’язаними із судовою практикою.
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УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ 

Ключові питання:  яким чином укладати договори, якщо відсутня фізична можливість їх підписати? 

Аналіз та рекомендації: 

a)  укладення договору шляхом накладення Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) /
Електронного цифрового підпису (ЕЦП) – єдина повноцінна альтернатива обміну 
паперовими екземплярами, адже лише кваліфікований електронний підпис прирівняно 
за юридичною силою до власноручного. Для цієї мети підійдуть ключі, видані не лише  
податковою, але й будь-яким іншим кваліфікованим надавачем довірчих послуг.  
Є щонайменше 5 онлайн сервісів, які дають можливість накласти КЕП та обмінятись 
електронними документами, в тому числі, з використанням ключів, виданих податковою.  
На сайті інформаційно-довідкового департаменту ДПС також розміщено безкоштовне 
програмне забезпечення для накладення та перевірки КЕП.

b)  обмін електронними листами, на жаль, не буде підтвердженням укладення правочину.  
Судова практика з даного питання чітко вказує, що наразі e-mail`и не можуть замінити 
власноручний підпис. 

c)  обмін сканами підписаних документів також не гарантує, що контрагент в майбутньому не 
поставить під сумнів факт укладення договору. Відсутність підписаного з двох сторін оригіналу 
договору може бути вкрай скептично сприйнято судами у випадку виникнення спору. 

Ми будемо відслідковувати розвиток судової практики, пов’язаної із укладенням договорів  
в період дії карантину, та будемо інформувати вас про суттєві зміни.   
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ПРАЦЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ 

Ключові питання / зміни:

Законодавець надав можливість працівникам за рішенням роботодавця працювати з дому або 
отримати неоплачувану відпустку протягом всієї тривалості карантину.

Новели законодавства:

Закон № 530-ІХ щодо COVID-19 надає роботодавцям та працівникам можливість самостійно 
визначити порядок виконання працівниками їх трудових обов’язків під час карантину: 

a)  Закон не встановлює повної заборони на виконання трудових функцій працівниками  
в звичайному режимі на своєму робочому місці, окрім працівників підприємств, робота яких 
повністю обмежена на період запровадження карантину (заклади громадського харчування 
(ресторани, кафе тощо), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної 
діяльності, фітнес-центри, і т.д.). Отже, окремі категорії працівників можуть працювати  
в звичайному режимі на робочому місці із збереженням заробітної плати;

b)  роботодавець може дозволити працівникам працювати дистанційно (з дому) із збереженням 
заробітної плати у разі, якщо працівник може виконувати свої трудові функції дистанційно 
(стосується переважно офісних працівників); 

c)  працівники можуть оформити неоплачувану відпустку протягом всієї тривалості карантину, 
якщо працівник не може виконувати трудові функції дистанційно. Стаття 84 КЗпП  
передбачає, що за сімейними обставинами та з інших причин відпустка без збереження 
заробітної плати не може перевищувати 15 календарних днів на рік. Остільки наразі строк 
карантину становить 22 календарні дні (з 12 березня до 3 квітня 2020 р.), неоплачувана 
відпустка у зв’язку із карантином надається додатково до 15 календарних днів, встановлених 
КЗпП, і в цей граничний строк не включається;

d)  роботодавець може оголосити простій, якщо діяльність підприємства тимчасово призупинена, 
зокрема, постановою КМУ № 215 (заклади громадського харчування (ресторани, кафе 
тощо), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності та ін.).  
Згідно ст. 113 КЗпП за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя 
чи здоров’я працівника не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Висновки та рекомендації:

a)  у разі запровадження дистанційної роботи для окремих категорій працівників рекомендуємо 
наступний текст наказу по підприємству:

 1)  узгодити для всіх працівників підрозділів: [зазначити] робоче місце їх дім, квартиру, 
фактичне місцепроживання, яке зазначене у особовій справі працівника (надалі – 
«Віддалений працівник»), за умови, що у працівника є необхідні умови, які відповідають 
вимогам охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам на період до 
[зазначити дату].

 2)  віддаленим працівникам розподіляти робочий час на свій розсуд та виконувати 
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трудові обов’язки за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій та 
використанням власного обладнання.

 3)  доручити [зазначити відповідальну особу] вжити належних заходів при використанні 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, для забезпечення захисту персональних 
даних та іншої конфіденційної інформації, які віддалений працівник створює,  
використовує та передає при виконанні трудової функції дистанційно.

b)  якщо працівник не може працювати під час карантину повний робочий день або протягом усіх 
робочих днів, рекомендуємо встановити йому на період карантину за його заявою неповний 
робочий час відповідно до ст. 56 КЗпП з перерахунком заробітної плати на строк карантину. 
Заява має містити бажаний для працівника графік роботи.
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УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Ключові питання / зміни:

a)  Відповідно до Закону про акціонерні товариства (АТ) річні загальні збори акціонерів АТ мають 
бути проведені не пізніше 30 квітня. Оскільки постановою КМУ № 215 введена заборона 
на проведення заходів із кількістю учасників понад 10 осіб, проведення загальних зборів 
АТ, в яких кількість акціонерів перевищує 10 осіб, є порушенням зазначених тимчасових 
обмежувальних заходів.

b)  АТ мають оприлюднити річний звіт за минулий звітний рік до 30 квітня. Однак, розкриттю 
звіту мають передувати річні загальні збори, на яких він затверджується. Якщо АТ не проведе 
загальні збори до 30 квітня, у т.ч. внаслідок заборони на проведення масових заходів,  
АТ позбавлене можливості вчасно подати річний звіт без порушення процедури.

c)  якщо у 2020 році закінчується строк повноважень членів наглядових рад АТ та річні загальні 
збори щодо їх переобрання не будуть проведені до 30 квітня 2020 року, повноваження членів 
наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення 
загальних зборів.

d)  проведення державної реєстрації та внесення змін до інформації про юридичних осіб через 
центри надання адміністративних послуг шляхом особистої подачі неможливе у зв’язку  
з  обмеженням  особистого прийому громадян у таких центрах. 

Новели законодавства:

Очікується, що найближчим часом до Верховної Ради України буде внесений законопроект 
про певні антикризові заходи для АТ. Згідно із заявою Національної комісії з цінних паперів та 
фондових ринків (НКЦПФР) законопроектом будуть передбачені наступні заходи: 

a) можливість проведення загальних зборів акціонерів АТ дистанційно;

b) продовження строку проведення річних загальних зборів АТ до 31 грудня 2020 року;

c)  продовження строку подання річного звіту за 2019 рік до НКЦПФР протягом 5 робочих днів 
після проведення загальних зборів АТ;

d)  продовження строку повноважень членів наглядової ради, строк повноважень яких закінчився 
у 2020 року, до проведення наступних загальних зборів АТ.

Рекомендації: 

a)  Не скликати загальні збори АТ протягом строку дії заборони на проведення заходів. Якщо 
збори скликані та акціонери повідомлені про них, особа, яка їх скликала, може прийняти 
рішення про скасування загальних зборів у зв’язку з забороною на проведення заходів, в яких 
бере участь понад 10 осіб. 

b)  Повідомити про таке рішення акціонерів у спосіб, в який вони були повідомлені про 
проведення зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про скликання нових загальних 
зборів та повідомити акціонерів про скасування зборів та призначення їх на нову дату одним 
повідомленням.
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c)  Звертатися щодо проведення реєстраційних дій до нотаріусів, які наразі не припинили 
прийом відвідувачів. Альтернативно документи також можна подати до центрів надання 
адміністративних послуг онлайн з використанням КЕП (ЕЦП) або надіслати поштою. Однак, 
у разі подання документів поштою, необхідно забезпечити нотаріальне засвідчення підписів 
заявника на заяві про державну реєстрацію.

d)  Якщо Верховна Рада у строк до 30 квітня 2020 року не внесе зміни до законодавства щодо 
продовження строку повноважень членів наглядової ради, строк повноважень яких закінчився 
у 2020 році, рекомендуємо наглядовій раді не приймати будь-які рішення, окрім рішень з 
підготовки, скликання і проведення загальних зборів.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ

Ключові питання / зміни:

a)  на період карантину (з 12 березня по 3 квітня 2020 року) зупиняється перебіг встановлених 
законодавством строків звернення до державних органів та надання адміністративних послуг 
(дозволи, ліцензій, витяги та виписки з реєстрів, довідки тощо).

b)  на період до 31 травня 2020 року встановлюється мораторій на проведення планових 
перевірок бізнесу, окрім перевірок (1) суб’єктів з високим ступенем ризику, (2) відносин щодо 
регулювання цін та (3) перевірок у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Новели законодавства:

a) пункт 2 Прикінцевих положень Закону № 530-IX.

b) пункт 2 Прикінцевих положень Закону № 533-IX.

Висновки та рекомендації:

a)  оскільки Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та інші державні органи припиняють 
прийом громадян, необхідно врахувати законодавче продовження строків розгляду звернень 
та надання адміністративних послуг.

b)  мораторій введено тільки на планові перевірки. Позапланові перевірки, зумовлені, наприклад, 
скаргою громадян, настанням аварії чи іншого нещасного випадку чи необхідністю перевірити 
усунення раніше виявлених порушень, не підпадають під мораторій, пов’язаний з карантином. 
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ПЛАТЕЖІ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Ключові питання:

a)  НБУ не вводить жодних обмежень у роботі банків (видача коштів із депозитів, надання кредитів, 
обмін валюти) та готовий підтримувати банки ліквідністю через кредити рефінансування.

b)  Законом № 533-ІХ від 17.03.2020 банкам заборонено нараховувати штрафи та пені за 
прострочення споживчого кредиту в період з 1 березня до 30 квітня. Але кредити і проценти 
не скасовуються. Обслуговувати їх і сплачувати потрібно. 

c)  НБУ працює у звичайному режимі: і надалі регулює роботу банків, слідкує за станом валютного 
ринку, забезпечує грошовий обіг.

Новели законодавства:

Законом № 533-ІХ від 17.03.2020внесено зміни до Закону України «Про споживче кредитування» 
(№ 1734-VIII від 15.11.2016), зокрема, передбачено, що у разі прострочення споживачем у період з 
01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий 
кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 
року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від 
відповідальності перед кредитором за таке прострочення.

Рекомендуємо:

Відповідно до інформації НБУ в найближчі дні разом з банками буде напрацьовано чіткий механізм 
реструктуризацій кредитних договорів. НБУ пропонує, щоб до громадян це був стандартний підхід, 
для бізнесу – індивідуальний. Крім того, НБУ пропонує, щоб клієнти, які належним чином погашали 
свої кредити станом на вечір 7 березня 2020 року, мали право на їх реструктуризацію і пільговий 
режим обслуговування з урахуванням наслідків карантину та втрати через це частини доходів.

У зв’язку з цим, рекомендуємо позичальникам та банкам вже зараз активно спілкуватися для 
цілей погодження подальших кроків щодо обслуговування та, за необхідності, реструктуризації 
кредитних зобов’язань. 

Ми працюємо над підготовкою загальних рекомендацій по роботі із кредитними зобов’язаннями. 
Рекомендації будуть направлені вам найближчим часом. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Ключове:

Наразі в Україні не запроваджено будь-яких додаткових торговельних обмежень або захисних 
заходів проти імпортних товарів (лише до 1 червня 2020 р. обмежено експорт товарів 
протиепідемічного призначення як захисні маски, респіратори тощо). Крім того, не було 
призупинено дію жодних антидемпінгових або захисних (спеціальних) заходів, які лишаються 
чинними. Однак, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності необхідно враховувати такі 
фактори:

Урядом запроваджено заборону залізничних, авіа- та автобусних міжміських та міжобласних 
пасажирських перевезень. Однак, закриття Україною чи іноземними країнами кордонів  
вантажних перевезень не стосується. В той же час, значно скорочена кількість пунктів пропуску  
на кордоні (з 219 до 49), через які здійснюються перевезення вантажів. 

Мінекономіки запровадило спеціальний режим проведення торговельних розслідувань на період 
дії карантину:

a)  скасовуються верифікаційні візити представників Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України (Мінекономіки).

b)  Міністерство налаштоване на додаткове продовження строку надання відповідей 
на запитальники, які використовуються в рамках розслідувань, за умови надання 
заінтересованими сторонами обґрунтованої аргументації щодо впливу заходів попередження  
розповсюдження COVID-19 на роботу підприємства. Рішення щодо терміну продовження 
строку надання відповідей на запитальники приймається індивідуально в кожному 
конкретному випадку. Отже, якщо підготовка відповіді на запитальник потребує додаткового 
часу, необхідно подавати до Мінекономіки відповідне клопотання про продовження терміну 
відповіді.

c)  скасовуються проведення публічних слухань у форматі зустрічей представників Мінекономіки 
та заінтересованих сторін розслідувань. Натомість, Мінекономіки буде вжито заходів щодо 
організації дистанційного формату обміну позиціями заінтересованих сторін. Зокрема, 
необхідно готувати письмові позиційні матеріали та завантажувати їх на відповідний сервер 
Мінекономіки.
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ОРЕНДА

Ключові питання / зміни:

На період карантину заборонено, за певними винятками, роботу закладів громадського  
харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів 
розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового 
обслуговування населення. 

Обставини форс-мажору, при цьому, не звільняють орендаря від обов’язку сплачувати плату  
за користування нерухомим майном.

ЗЕМЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ

Ключові питання / зміни:

За період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю державної та комунальної власності, 
а також податок на нерухоме майно за об’єкти нежитлової нерухомості, не нараховуються та не 
сплачуються.

Новели законодавства:

a)  Законом № 533-IX пункт 10 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнено новими 
пунктами 524  та 524.

b)  Очікуються рішення місцевих рад щодо звільнення від сплати або зменшення орендної плати 
за користування державним та комунальним майном.

Рекомендуємо:

a)  подати уточнюючі декларації з плати за землю та з податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки, в яких врахувати вказаний пільговий період щодо сплати плати за землю 
та податку на нерухоме майно, відобразивши зміни щодо належної до сплати суми.

b)  слідкувати за законодавчими змінами та рішеннями органів місцевого самоврядування 
щодо питання орендної плати за нерухоме майно на період карантину. Київська міська 
рада, наприклад, 26 березня 2020 року планує прийняття рішення про зменшення орендної 
плати за оренду майна територіальної громади міста Києва у розмірі 50% від визначеної  
у договорах оренди на строк до 31 липня 2020 року.
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ОПОДАТКУВАННЯ

Зміни до Податкового кодексу України щодо підтримки платників податків на період карантину

18 березня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
№533-IX від 17.03.2020 (“Закон”).

Закон передбачає звільнення від відповідальності та ряд пільг, націлених на підтримку платників 
податків на період дії карантину в Україні. Нижче наводимо огляд найбільш істотних змін.

1. Звільнення від відповідальності платників податків

За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня  
2020 року, штрафні санкції не застосовуватимуться. Як виняток, штрафні санкції будуть 
застосовуватись за такі порушення:

 (a)  порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів 
страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування 
додаткової пенсії;

 (b)  відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого 
органу;

 (c)  порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на 
акцизних складах які застосовуються на загальних підставах;

 (d)  порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної 
плати. 

Також в період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня. 
Нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

2. Мораторій на податкові перевірки

Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період  
з 18 березня по 31 травня 2020 року. Мораторій не застосовується до документальних 
позапланових перевірок, коли платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування  
з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки та/або з від’ємним значенням з ПДВ,  
яке становить більше 100 тис. грн.

Документальні планові перевірки, які мали розпочатися в зазначений період і не розпочалися 
18 березня, будуть включені до оновленого плану-графіку. Документальні та фактичні перевірки, 
розпочаті до 18 березня та не завершені, тимчасово зупиняються на період до 31 травня. 

Також, на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, 
передбачених ПКУ.
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3.  Зміна строків подачі декларації про майновий стан і доходита сплати податкового  
зобов’язання

Граничний строк подачі декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено  
до 1 липня 2020 року (замість 1 травня 2020 року). 

Граничний строк сплати податкового зобов’язання, визначеного декларації про майновий стан  
і доходи за 2019 рік,продовжено до 1 жовтня 2020 року (замість 1 серпня 2020 року).

4.  Звільнення від плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  
ділянки

В період з 1 березня по 30 квітня 2020 року

 (a)  земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, що використовуються фізичними або юридичними особами в господарській 
діяльності, не нараховуються та не сплачуються;

 (b)  об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних 
осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки.

5. Звільнення від сплати ЄСВ та відповідальності

На періоди з 1 березня по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня звільняються від обов’язку 
нараховувати та сплачувати за себе єдиний соціальний внесок (“ЄСВ”) наступні категорії платників:

 (a)  фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

 (b)  особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

 (c)  члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають 
страхуванню на інших підставах.

Крім цього, не підлягають застосуванню штрафні санкції за наступні порушення, вчинені щодо 
зазначених періодів (для всіх категорій платників ЄСВ):

 (a)  несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ;

 (b)  неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат,  
на які нараховується ЄСВ (авансових платежів);

 (c)  несвоєчасне подання звітності до податкових органів. 

Протягом указаних періодів також не нараховується пеня. Пеня, нарахована за ці періоди,  
підлягає списанню. 

Крім цього, встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок правильності 
нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період з 18 березня по 18 травня 2020 року.
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6. Відтермінування нових правил застосування РРО

Закон передбачає, що обов’язкове застосування РРО більшістю фізичними особами-підприємцями, 
що є платниками єдиного податку ІІ-ІV груп з річним доходом до 1 млн. грн., переноситься  
з 1 жовтня 2020 року на 1 січня 2021 року, а для окремих платників – з 1 січня 2021 року  
на 1 квітня 2021 року.

Також Закон передбачає продовження перехідного періоду щодо застосування штрафів за 
невикористання РРО (10% за перше порушення та 50% за друге та наступні) до 1 січня 2021 
року. Після закінчення перехідного періоду розміри штрафів будуть збільшені до 100% та 150% 
відповідно.


