
Інформація  
щодо основних новел та 
перспектив податкового 

законодавства 
у 2023 році 

 



Норми, які набирають чинності у 2023 

році: 

Щодо оподаткування підприємницької діяльності електронних 
резидентів  
(Закон України від 6 жовтня 2022 року №2654-IХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування 
підприємницької діяльності електронних резидентів»).  

Щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток 
підприємств за кожен пункт обміну валют включений до 
відповідного реєстру, ведення якого здійснює НБУ  
(Закон України від 3 листопада 2022 року № 2720−ІХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з 
торгівлі валютними цінностями у готівковій формі»). 

Набирають 
чинності з 

 1 січня 2023 
року  

Щодо впровадження нової версії УКТ ЗЕД  
(Закон України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX „Про Митний тариф України”) 

Набирає 
чинності з 

 1 квітня 2023 
року  



Зміни розмірів ставок податків, застосування 
податкових пільг нарахування податкових зобов’язань 

Збільшуються: 
❖ специфічні ставки акцизного податку та мінімального 

акцизного податкового зобов’язання зі сплати 
акцизного податку з тютюнових виробів;  

❖ ставки акцизного податку на рідини, що 
використовуються в електронних сигаретах ; 

Припиняють дію деякі податкові пільги, які надавалися в 
галузі кінематографії, космічної діяльності, постачання 
програмної продукції та тимчасового розміщування 
(проживання) у готелях (вказана пільга продовжує застосовуватись 

відповідно до підпункту «в» п. 193.1 статті 193 Податкового кодексу 

України). 

Змінюються розміри сум мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму, що призведе до змін в 
оподаткуванні діяльності фізичних осіб – підприємців   



2022 рік є першим звітним 
періодом: 

Для подання Звітів про контрольовані 
іноземні компанії  

Для подання Розрахунку 
загального мінімального 
податкового зобов’язання 

Для резидентів Дія Сіті 



Застосовуються оновлені форми 
податкових декларацій: 

  
 ✔з податку на прибуток підприємств; 

✔про майновий стан і доходи; 
✔з податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 
✔з плати на землю   
 
 



Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо сприяння 

відновленню енергетичної інфраструктури України» №2836-ІХ від 13.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнено поняття , що не є акцизним 

складом (приміщення або територія, у кожному (на 

кожній) з яких загальна місткість  розташованих 

ємностей для зберігання пального, яке 

використовується виключно для заправлення 

електрогенераторних установок, не перевищує 2000 

літрів) 

•    Акциз 

Звільнення операції з ввезення на митну 

територію України: 

- товарів громадськими об’єднаннями та/або 

благодійними організаціями, включеними до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

для подальшої їх безоплатної передачі такими 

особами військовим та добровольчим 

формуванням; 

- електрогенераторних установок, трансформаторів, 

генераторів, обладнання та матеріали до них ; 

- товарів, що безоплатно надаються Енергетичним 

співтовариством як допомога суб’єктам 

господарювання, що здійснюють виробництво, передачу 

та розподіл електричної енергії, та ввозяться такими 

суб’єктами для цілей відновлення та ремонту 

інфраструктури таких підприємств за погодженням з 

Міненергетики  

•   ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Надано право СГ зберігати пальне без 

дозвільних документів при поданні до ОДПС 

декларації про провадження господарської 

діяльності із зберігання пального (приміщення 

або територія, у кожному (на кожній) з яких загальна 

місткість  розташованих ємностей для зберігання 

пального, яке використовується виключно для 

заправлення електрогенераторних установок, не 

перевищує 2000 літрів) 

Звільнення від оподаткування операції з 

ввезення на митну територію України  й  

реалізації на ній ТЗ, призначених для 

перевезення людей, вантажів для передачі 

ЗСУ 
  Зміни до ПКУ для любителів  

прийменника «до» 


