
Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Звіті 

про контрольовані операції за минулі звітні (податкові) періоди з 

01.01.2015 та які штрафні санкції застосовуються у разі подання 

уточнюючого Звіту? 
 

ЗІР, категорія 137.10 

Відповідно до п.п 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо платником 

податку виявлено, що у раніше поданому звіті про контрольовані операції (далі – Звіт) 

інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник 

податків має право подати: 

 новий Звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані 

операції за такий самий звітний період; 

 уточнюючий Звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для 

відповідного звітного періоду. 

Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права 

подавати уточнюючий Звіт. 

Пунктом 50.1 ст. 50 ПКУ встановлено, що у разі якщо у майбутніх податкових 

періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків 

самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що 

містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією 

статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової 

декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 

Форму та Порядок складання Звіту (далі – Порядок) затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 зі змінами та доповненнями (далі – 

наказ № 8). 

Згідно з п. 2 розд. І Порядку новий та уточнюючий звіти повинні містити повну 

інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні 

основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»). 

Новий Звіт подається з позначкою «звітний новий», уточнюючий Звіт – з позначкою 

«уточнюючий». 

З урахуванням норми п. 11 підрозд. 10 розд. «Перехідні положення» ПКУ у разі 

встановлення контролюючим органом фактів несвоєчасного декларування 

контрольованих операцій у поданому звіті до платника податків застосовується штраф 

згідно з п. 120.4 ст. 120 ПКУ незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих 

операцій. 

Відповідно до п. 120.4 ст. 120 ПКУ несвоєчасне, зокрема декларування 

контрольованих операцій у поданому Звіті відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ тягне за 



собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за 

кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в 

поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не 

більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 01 січня податкового (звітного) року. 

Таким чином, у разі самостійного виявлення платником податків помилок, що 

містяться у раніше поданому Звіті за періоди з 01.01.2015, платник зобов’язаний подати 

уточнюючий Звіт за формою, затвердженою наказом № 8 зі змінами та доповненнями, про 

що робиться відмітка у графі 1 заголовної частини Звіту. 

Якщо до початку документальної перевірки платником виявлено контрольовані 

операції, які були не задекларовані у раніше поданому Звіті та подано уточнюючий Звіт, в 

якому додатково задекларовані контрольовані операції, то до такого платника 

застосовується штраф у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, 

встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний 

день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому Звіті, але не 

більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого 

законом на 01 січня податкового (звітного) року. 


