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На № ________ від __________
Асоціація “Українська електроніка,
комп’ютери, касові апарати”
ukrekka@gmail.com
info@uekka.org.ua
Щодо розгляду звернення

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.07.2022
№ 14823/0/2-22 до листа Офісу Президента України від 25.07.2022
№ 44-01/1257 Мінекономіки спільно із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади розглянуло звернення Асоціації “Українські
електроніка, комп’ютери, касові апарати” від 06.07.2022 № 26 щодо роз’яснень
з питань здійснення підприємницької діяльності на тимчасово окупованих
територіях, перереєстрації бізнесу на податкову адресу підконтрольної Україні
території і відповідно до компетенції повідомляє.
Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України” від 07.05.2022 № 1207-VII
(далі – Закон) визначено статус території України, тимчасово окупованої
внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлено особливий
правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в
умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і
громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.
Відповідно до частин другої та третьої статті 13 Закону здійснення
господарської діяльності юридичними особами, фізичними особамипідприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово
окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової
адреси на іншу територію України, оскільки, під час режиму тимчасової
окупації платіжний режим діє з урахуванням того, що система електронних
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платежів Національного банку України та внутрішньодержавні платіжні
системи, платіжними організаціями яких є резиденти України, не
застосовуються на тимчасово окупованій території.
Також, на тимчасово окуповану територію поширюються норми Закону
України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 13.02.2022
№ 2346-III, з урахуванням того, що електронні платіжні засоби, емітовані на
тимчасово окупованій території, у тому числі мобільні платіжні інструменти, не
можуть використовуватися на іншій території України з метою ініціювання
переказу коштів.
Відповідно до частин шостої – восьмої статті 13 Закону:
переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою
територією України забороняється;
тимчасово, на період дії особливого правового режиму тимчасової
окупації, Національний банк України має право встановлювати порядок
транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або
порядок здійснення операцій з готівковою валютою держави-окупанта на
території України;
під час режиму тимчасової окупації норми регуляторного законодавства на
тимчасово окупованій території не застосовуються.
Згідно із частиною дев’ятою статті 13 Закону, ліцензії, надані суб’єктам
господарювання до набрання чинності цим Законом, а для територій України,
що були тимчасово окуповані Російською Федерацією після набрання чинності
цим Законом - до тимчасової окупації цієї території України, відповідно до
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від
05.01.2022 № 222-VIII, документи (включаючи сертифікати) та документи про
відповідність, надані відповідно до Закону України “Про технічні регламенти
та оцінку відповідності” від 17.06.2022 № 124-VIII, документи дозвільного
характеру, надані згідно із Законом України “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” від 01.01.2022 № 2806-IV:
а) вважаються недійсними на тимчасово окупованій території;
б)-можуть
використовуватися
для
проведення
господарської
(підприємницької) діяльності на іншій території України до закінчення строку
їх дії, у випадку перереєстрації таких суб’єктів на іншій території України, у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову політику;
в) не можуть бути продовженими відповідно до законодавства України,
крім випадків, коли до закінчення строку дії таких ліцензій (дозволів) здійснено
деокупацію відповідної тимчасово окупованої території.
На товари, вироблені на тимчасово окупованій території, не може бути
видано сертифікат українського походження (абзац другий частини дев’ятої
статті 13 Закону).
Відповідно до частини другої та третьої статті 131 Закону на період
тимчасової окупації переміщення товарів (робіт, послуг) з тимчасово
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окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території
України на тимчасово окуповану територію усіма видами транспорту, в тому
числі автомобільним, залізничним, повітряним та трубопровідним транспортом,
а також лініями електропередач та гідротехнічними спорудами, заборонено, за
винятком переміщення товарів фізичними особами через адміністративну межу
лінії зіткнення між тимчасово окупованою територією та іншою територією
України визначеною Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу
Збройних Сил України.
Переміщення товарів, маркування (етикетування) яких свідчить про
вироблення таких товарів на тимчасово окупованій території, забороняється,
крім речей, які віднесені до особистих речей, що переміщуються у ручній
поклажі та/або супроводжуваному багажі відповідно до частин третьої та
четвертої статті 131 Закону.
Перелік і обсяги (вартість/вага/кількість) обмежених або заборонених до
переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть
бути віднесені до особистих речей, затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з
питань тимчасово окупованих територій (абзац п’ятий частини третьої
статті 131 Закону).
Відповідно до частини п’ятої статті 131 Закону, переміщення товарів через
лінію зіткнення на окуповану територію можливе лише для надання
гуманітарної допомоги для захисту цивільного населення, що перебуває на
окупованій території.
Крім того, Мінекономіки надсилає:
лист Міністерства фінансів України від 12.08.2022 № 11120-10-10/17701
щодо здійснення суб’єктами господарювання підприємницької діяльності на
тимчасово окупованих територіях України в умовах обмеженого доступу до
засобів комунікацій (копія додається);
лист
Державної
податкової
служби
України
від
08.08.2022
№ 6369/5/99-00-05-01-02-05 щодо перереєстрації бізнесу на податкову адресу
території України (копія додається).
Також повідомляємо, що листи Мінекономіки мають інформаційний
характер та не встановлюють правових норм.
Додатки: 1. Копія листа Мінфіну на 6 арк.
2. Копія листа ДПС на 5 арк.
Заступник Міністра економіки України
Шпиченко Сергій 596-68-53

Олександр ГРИБАН

