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Центральне міжрегіональне управління
ДПС по роботі з великими платниками
податків нагадує, що 08 лютого 2023
року набрав чинності Закон України від
12 січня 2023 року №  2876-ІХ «Про
внесення змін до розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу
України щодо відновлення обмеження
перебування грального бізнесу на
спрощеній системі оподаткування»
(далі – Закон № 2876).

Законом №  2876 підрозд. 2 розд. ХХ
Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ)
доповнено пп. 89 та 90, якими на період
дії воєнного стану та протягом шести
місяців після місяця, в якому воєнний
стан буде припинено або скасовано,
збільшено граничні строки реєстрації
податкових накладних/розрахунків
коригування до податкових накладних
у Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі – ЄРПН), встановлених
п. 201.10 ст. 201 ПКУ, та зменшено
розміри штрафів за їх порушення, які
встановлено п. 120 прим. 1.1 ст. 120
прим. 1 ПКУ.

Визначені п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ
строки реєстрації в ЄРПН
застосовуються до ПН/РК, граничний
термін реєстрації в ЄРПН яких припадає
на період з дати набрання чинності
Законом №  2876 (тобто з датою
складання, починаючи з 16 січня 2023
року), та діють тимчасово протягом дії
воєнного стану в Україні та шести
місяців після місяця, в якому воєнний
стан буде припинено або скасовано.

Тобто штрафи у розмірах,
встановлених п. 90 підрозд. 2 розд. ХХ
ПКУ, застосовуються у разі порушення
платником податку передбачених п. 89
підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ граничних
строків реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригування у
ЄРПН із датою складання, починаючи з
16 січня 2023 року.

При цьому порушення платником
податку граничних строків реєстрації
податкових накладних/розрахунків
коригування у ЄРПН, які припадають на
період до дати набрання чинності
Законом № 2876 (тобто  застосовується
 

до податкових накладних/розрахунків
коригування з датою складання не
пізніше 15 січня 2023 року включно),
тягне за собою накладання на такого
платника податку штрафу у розмірах,
встановлених п. 120 прим. 1.1 ст. 120
прим. 1 ПКУ.


