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Міністерство фінансів України відповідно до листів Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 11.07.2022 № 13421/0/2-22  до листа державної 
установи «Урядовий контактний центр» від 08.07.2022 № 2096-22 та від 
27.07.2022 № 14823/0/2-22 до листа Офісу Президента України від 25.07.2022 
№ 44-01/1257 спільно з Державною податковою службою України розглянуло 
звернення Асоціації «Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати» від 
08.07.2022 № МА-1425644 та від 06.07.2022 № 26 стосовно здійснення 
суб’єктами господарювання підприємницької діяльності на тимчасово 
окупованих територіях України в умовах обмеженого доступу до засобів 
комунікацій, та щодо перереєстрації бізнесу на податкову адресу іншої 
території України і повідомляє.

Законом України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» (далі – Закон № 1207-VII) 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.

Частиною другою статті 13 Закону № 1207-VII встановлено, що 
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здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами 
– підприємцями 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.

Згідно з положеннями статті 45 Податкового кодексу України 
податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її 
проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у 
контролюючому органі; податковою адресою юридичної особи (відокремленого 
підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, 
відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

У разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків з 
території проведення антитерористичної операції або тимчасово 
неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на 
територію в областях або місті Києві і отримання контролюючими органами 
відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про 
місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за формою 
№ 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», поданих платником 
податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, облік таких 
платників податків і зборів здійснюється з урахуванням такого: контролюючі 
органи в областях та місті Києві за новим місцезнаходженням/місцем 
проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) або приймання заяв 
і документів від платників податків, а також взяття на облік платників податків 
за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня 
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру чи заяв від платників 
податків (підпункт 1 пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 
14.11.2014 № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників 
податків і зборів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2014 
за № 1453/26230).

Згідно з абзацами третім та четвертим пункту 1.5 розділу І Порядку 
обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок № 1588), відокремлені 
підрозділи, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія в 
розумінні Закону № 1207-VII та які є відокремленими підрозділами тих 
юридичних осіб, що знаходяться на іншій території України або перебувають 
на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих 
платників податків, обліковуються в контролюючих органах за основним 
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місцем обліку відповідних юридичних осіб. У разі переведення юридичної 
особи на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на 
облік/зняття з обліку) одночасно здійснюється і зміна місця обліку 
відокремлених підрозділів, місцезнаходженням яких є тимчасово окупована 
територія та які перебувають на обліку в контролюючому органі за основним 
місцем обліку такої юридичної особи.

Переведення платників податків на обслуговування з одного 
контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) у випадках, 
зазначених у цьому пункті, а також у разі, якщо законодавством встановлені 
інші випадки, коли місце обліку платника податків не відповідає його 
місцезнаходженню, здійснюється у порядку, визначеному розділом X Порядку 
№ 1588.

Так, розділом X Порядку № 1588 визначено, що у зв’язку зі зміною 
місцезнаходження/місця проживання платника податків процедури, 
передбачені цим розділом, розпочинаються та проводяться контролюючими 
органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

відомостей із Єдиного державного реєстру про проведення державної 
реєстрації зміни місцезнаходження платника податків;

заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із відповідною 
позначкою, поданої платником податків до контролюючого органу за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання);

заяви за формою № 1-ОПН, поданої згідно з підпунктом 2 пункту 5.3 
розділу V цього Порядку або абзацами другим, третім пункту 10.1 цього 
розділу (пункт 10.4 розділу X Порядку № 1588).

У разі отримання з Єдиного державного реєстру даних про зміну 
місцезнаходження платника податків, пов’язану зі зміною контролюючого 
органу, контролюючий орган, у якому платник податків перебуває за основним 
місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або 
Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості 
із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера 
запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду 
контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та 
терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому 
органі за попереднім місцезнаходженням, що відповідає даті спливу одного 
місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну 
місцезнаходження платника податків (пункт 10.5 розділу Х Порядку № 1588).

Відповідно до пункту 10.6 розділу Х Порядку № 1588 у разі отримання 
контролюючим органом за новим місцезнаходженням (місцем проживання) 
платника податків заяви про зміну місцезнаходження (місця проживання) 
платника податків, пов’язану зі зміною контролюючого органу, такий орган 
вносить до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих 
осіб дані із заяви та засобами інформаційної системи таких баз в електронному 
вигляді формує та надсилає контролюючому органу за попереднім 
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місцезнаходженням (місцем проживання) повідомлення про взяття на 
облік/зняття з обліку платника податків за формою № 11-ОПП (додаток 12) із 
заповненим I розділом.

Згідно з пунктом 10.7 розділу Х Порядку № 1588 протягом двадцяти днів 
після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника 
податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем 
проживання) платника податків засобами інформаційної системи в 
електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за 
формою № 11-ОПП (із заповненими I та II розділами).

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого 
містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного 
реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису 
про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу,              
у якому платника податків взято на облік (пункт 10.11 розділу X Порядку                      
№ 1588).

При цьому слід зазначити, що платники податків можуть здійснювати 
листування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку в 
електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» 
в порядку, визначеному статтями 42 та 421 Податкового кодексу України.

Стосовно здійснення підприємницької діяльності на тимчасово 
окупованих територіях надсилаємо копію відповіді Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що надійшла на адресу 
Мінфіну відповідно до зазначеного листа Секретаріату Кабінету Міністрів 
України.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра                                                              Світлана ВОРОБЕЙ

Алла Чаюн  chayun@minfin.gov.ua
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Міністерство фінансів України 

 

До Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України надійшов лист від державної установи «Урядовий контактний центр» 

від 08 липня 2022 року № 2096-22 щодо звернення Асоціації «Українські 

електроніка, комп’ютери, касові апарати» від 8 липня 2022 р. № МА-1425644 про 

надання роз’яснень щодо здійснення підприємницької діяльності на тимчасово 

окупованих територіях, за результатами опрацювання якого, повідомляємо таке. 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) визначено, які 

території України є тимчасово окупованими.  

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону встановлено, що 

тимчасово окупованою територією є інша сухопутна територія України, 

внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного 

стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони 

України, введеним у дію указом Президента України. 

Станом на 25 липня 2022 року рішення Ради національної безпеки і 

оборони України щодо визнання окремих територій тимчасово окупованими не 

приймались. 

Одночасно, статтею 63 Женевської конвенції про захист цивільного 

населення під час війни від 12 серпня 1949 року визначено принципи, яким, 

зокрема, повинна відповідати діяльність персоналу чи спеціальних організацій 

невійськового характеру, які вже існують або можуть бути засновані з метою 

забезпечення умов життя громадянського населення шляхом сприяння 

функціонуванню основних служб громадського користування, одним з яких є 

заборона окупаційній державі вимагати будь-якої зміни персоналу чи структури 

організацій, що може негативно позначитись на їх гуманітарній діяльності.  

Тобто, міжнародне гуманітарне право допускає можливість продовження 

діяльності немілітарних структур з метою надання послуг населенню.  

Однак, статтями 111-1, 111-2 Кримінального кодексу України встановлено 

відповідальність за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору. 



 

 

 

 

 

За інформацією органів досудового розслідування, частиною четвертою 

статті 111-1 Кримінального кодексу України передбачено такі форми 

об’єктивної сторони злочину:  

передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим 

формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи 

воєнізованим формуванням держави-агресора;  

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, 

незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у 

тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.  

Слід звернути увагу на те, що субʼєктивна сторона передачі матеріальних 

ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на 

тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням 

держави-агресора передбачає лише прямий умисел.  

Враховуючи викладене, Мінреінтеграції радить утриматися від діянь, які 

можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтею 

111-1, 111-2 та іншими статтями Кримінального кодексу України. Також 

звертаємо увагу, що провадження діяльності у стані крайньої необхідності, під 

фізичним та психологічним примусом, не є кримінально караним відповідно до 

статей 39, 40 Кримінального кодексу України.  

Принагідно повідомляємо, що листи Мінреінтеграції не є нормативно-

правовими актами, мають роз’яснювальний/інформаційний характер, а тому не 

встановлюють норм права. 

 

 

Заступник Міністра ― Уповноважений  

з питань внутрішньо переміщених осіб Павло КОЗИРЄВ 

 

Павло Гарнага 355 14 52 (вн. 174) 


