
Заходи у зв’язку з епідемією вірусу 
COVID-19 в Україні

Виплата лікарняних — 
50% середньої заробітної 
плати на період 
перебування в закладах 
охорони здоров’я / 
на самоізоляції 
під контролем

Врегульовано питання 
дистанційної роботи 
та введення гнучкого 
робочого графіка

Введено допомогу 
по частковому безробіттю 
через припинення 
роботи підприємств

Надбавка до 300% 
для медиків, що працюють 
над ліквідацією епідемії 
COVID-19

Термін перебування 
у відпустці без 
збереження заробітної 
плати може перевищувати 
15 календарних днів на рік
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Лікарські засоби, медичні вироби та медичне 
обладнання (перелік затверджений Постановою 
КМУ) звільняються від сплати ввізного мита 
та ввізного ПДВ

Товари, необхідні для боротьби з епідемією, 
тимчасово (до 30 червня 2020 року) звільняються 
від ввізного мита
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ПОДАТКИ

Мораторій на проведення 
документальних та фактичних 
податкових перевірок на період 
з 18 березня по 31 травня 2020 
(виняток: документальні 
позапланові перевірки щодо 
бюджетного відшкодування з ПДВ)

Встановлено пільги зі сплати 
податку на прибуток

Термін подання річної 
декларації про майновий стан 
і доходи подовжено до 1 липня 
2020 року

Звільнено від сплати акцизу 
на спирт для виробництва 
дезінфекційних засобів

Об’єкти нежитлової нерухомості 
не є об’єктом оподаткування 
податком на нерухоме майно 
з 1 березня по 30 квітня 2020

Збільшено ліміти обсягу доходу 
для фізичних осіб-підприємців, 
платників єдиного податку 
(третя група — з 5 до 7 млн. 
гривень)

Плата за землю за земельні 
ділянки, які використовуються 
в господарській діяльності, не 
нараховується та не сплачується 
(за період з 1 березня 
по 31 березня 2020)

Органам місцевої влади 
надано право переглядати у бік 
зменшення вже затверджені на 
цей рік ставки єдиного податку

Звільнено від штрафних 
санкцій за порушення 
податкового законодавства, 
вчинені з 1 березня 
по 31 травня 2020
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01 02 03 04
Запровадження карантину визнано 
обставиною форс-мажору

Запровадження нових правил роботи 
з РРО перенесено на 1 серпня 2020 р. 
(замість 19 квітня 2020)

Дозволено прострочення сплати кредиту 
та процентів за ним без санкцій 
з 1 березня 2020 по 30 квітня 2020

Встановлено адміністративну 
відповідальність (штраф) за 
порушення правил щодо карантину

06 07 0805
Посилено кримінальну відповідальність 
за порушення правил та норм 
запобігання епідемічним та іншим 
інфекційним захворюванням

Строки звернення за отриманням 
адміністративних та інших послуг 
призупиено на період карантину

Культурним закладам, торговим центрам, 
ресторанам, кафе, фітнес-центрам 
та іншим розважальним закладам 
заборонено приймати відвідувачів 
(з 17 березня 2020)

Підвищено штрафи за порушення 
порядку формування цін і тарифів 
на соціальні товари

10 1109
Заборонено підвищувати процентні 
ставки за кредитами на час карантину

Закупівля товарів і послуг здійснюється 
без проведення тендерів

Дозволено використовувати лікарські засоби, не зареєстровані в Україні, якщо їх 
рекомендують США, країни-члени ЄС, Великобританія, Швейцарія, Японія, Австралія, 
Канада, Китай або Ізраїль
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