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16 вересня 2022 року Прийнятий Закон про внесення змін до деяких
законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження
та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, яким
передбачені наступні зміни:
● стосуються примусового вилучення обладнання, яке може
використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового
комплексу;
● таке вилучення здійснюється на підставі рішення Ради національної
безпеки і оборони України за пропозицією погодженою обласною
військовою адміністрацією;
● компенсація за відчужене майно здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету (протягом 5 наступних бюджетних періодів);
● рухоме та нерухоме майно можуть бути передані в управління
Національного агентства.
16 серпня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 923, якою вніс
зміни Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо
переміщеним особам. Якою врегулював законодавчі прогалини в
питаннях надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, усуваючи
можливість виплат для внутрішніх переселенців, які виїхали із окупованих
територій до початку повномасштабного вторгнення і мають постійне чи
тимчасове житло. Підтвердив можливість отримання допомоги особами,
які не отримали її через технічні та інші проблеми, хоча відповідні заяви
подали в попередні місяці, а також чітко врегульовував строки прийняття
органами соціального захисту рішень про надання допомоги. Це посилює
захист внутрішньо переміщених осіб від бюрократичних зволікань.
16 серпня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв розпорядження № 723-р,
відповідно до якого було виділено з резервного фонду Державного
бюджету Міністерству економіки 103 млн грн для надання грантів на
створення чи розвитку власного бізнесу, зокрема: 74 млн грн на
мікрогранти для створення чи розвитку власного бізнесу, 29 млн грн на
створення чи розвиток садівництва, ягідництва чи виноградарства. Суми
є незначними, проте це буде сприяти відновленню економічної активності
в державі та переорієнтуванню економіки, яка змушена адаптуватися до

роботи в умовах воєнного часу, руйнування цілих сфер господарства
через бойові дії та масового переселення людей.
17 вересня 2022 року заступник голови Офісу президента Ростислав
Шурма анонсував нову податкову модель, яка називається «10–10–10»:
10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ, а також скасування
ЄСВ та воєнного збору 3%. Однак водночас – майже повне скасування всіх
пільг,
посилення
відповідальності
за порушення податкового
законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації
про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
Більш детально ця пропозиція була проаналізовано в окремому
аналітичному матеріалі від мережі «АНТС»
19 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову про
Є-відрядження, якою дозволив короткострокові відрядження для чоловіків
з 1 вересня 2022 року. Нею зможуть скористатися фізичні
особи-підприємці та юридичні особи, які:
● подали податкову звітність;
● не мають заборгованості з єдиного внеску на державне соціальне
страхування;
● середня заробітна плата в компанії становить не менше 20 тисяч
гривень;
● внесли гарантований платіж у 200 тисяч гривень
● кількість застрахованих осіб за останній місяць звітного кварталу
має бути не менше 10 осіб.
19 вересня 2022 року набрав чинності Закон від 19.07.2022 р. №2434-ІX
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення
регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього
підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на
підприємницьку діяльність». Ним, зокрема, запроваджується договірний
режим регулювання трудових відносин, який буде застосовуватися до
трудових відносин, що виникають між:
● працівниками та роботодавцями - суб’єктами малого і середнього
підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб;
● роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад
8 мінімальних заробітних плат на місяць.

