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ПОДАТКОВІ КАНІКУЛИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСЛАБЛЕННЯ 

ПОДАТКОВОГО ТИСКУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

 

Світові ринки накрила чергова криза, поштовхом до якої стала епідемія 

коронавируса COVID-19. Україна не виключення, взв’язку з цим 18 березня 

2020 року набрав 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 корона вірусної хвороби (COVID-19)» (№3220) [1]. 

За останнє десятиліття Україна переживає вже третій великий спад в 

економіці. Результатом попередніх стали: занепад в більшості галузей, 

девальвація національної валюти, зростання цін і збільшення безробіття. 

Всі країни рятують локальні економіки і підтримують збереження робочих 

місць. Антикризові заходи у світовій практиці наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Антикризові заходи у світовій практиці 

Країна Антикризові заходи 

США 

Зменшення до 0% податки з заробітної плати (внески на соціальне 

страхування і медицину, по 6,2%+1,45% з працівників і стількиж з 

роботодавців, вцілому 15,3%). 

Данія Відстрочення сплати ПДВ. 

Австралія 
Запровадження податкових пільг для інвестицій, підтримки малого і 

середнього бізнесу і пільг для пенсіонерів. 

Китай 
Введення податкових послаблень для транспортних і туристичних 

компаній, сферу доставки звільнили від сплати ПДВ. 

Великобританія 

Запровадження податкових пільг у вигляді звільнення бізнесу від 

муніципального податку, зниження ПДВ. Надання дешевих кредитів 

для малого бізнесу. 

Італія 
Введення податкових пільг для бізнесу у вигляді відстрочки деяких 

податкових термінів, включаючи ПДВ. 
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В Україні згідно із Законом 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)» №3220 запроваджено 

«податкові канікули» для фізичних та юридичних осіб. Фізичним особам-

підприємцям під час карантину надано такі переваги: 

1. Заборона податкових документальних та фактичних перевірок на період 
з 18 березня по 31 травня 2020 р. Виключенням є документальні позапланові 

перевірки щодо бюджетного відшкодування з ПДВ (для юридичних осіб). 

Також варто зауважити, що на камеральні перевірки мораторій не встановлено. 

2. Відстрочення податкових зобов’язань за річною декларацією про 
майновий стані доходи за 2019 рік до 1 жовтня 2020 року для фізичних осіб-

підприємців суми податкового зобов’язання, які були подані в річній декларації 

про майновий стан і доходи за 2019 рік. 

3. Звільнення від сплати податку на землю. Плата за землю не 

нараховується і не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 р. за 

земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі 

на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в 

господарській діяльності. 

4. Тимчасово звільнили від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на 
періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 р. такі категорії 

платників: 

–  фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які знаходяться на 

спрощеній системі оподаткування; 

–  особи, які провадять незалежну професійну діяльність; 

–  члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах. 

5. На період карантину відтерміновано обов’язкове введення РРО до 1 
квітня 2021 р. Також усі строки обов’язкового застосування РРО для різних 

категорій суб’єктів господарювання змістилися на 3 місяці. 

В Україні наразі відсутні нарахування штрафів і пені за порушення 

податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 

2020 року [1]. 

Таким чином, внесені під час карантину до законодавчих актів зміни 

надають «номінальні» регламентовані «податкові канікули» для діяльності 

бізнесу, однак, у порівнянні з іншими країнами є досить обмеженими та 

малоефективними щодо підтримки суб’єктів господарювання. 
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