
Чи застосовуються штрафні санкції, якщо податкова звітність 

надіслана поштою з повідомленням про вручення пізніше ніж за п’ять 

днів до закінчення граничного строку подання, але отримана 

контролюючим органом вчасно? 
ЗІР, категорія 135.02 

Відповідно до п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                 

№ 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі надсилання податкової декларації 

поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного 

контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання 

податкової декларації, визначеного цією статтею, а при поданні податкової звітності в 

електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий 

граничний строк. 

Згідно із п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, 

подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:  

 календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) – протягом 

20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 

місяця (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);  

 календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати 

квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 

49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);  

 календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.8 

ст. 49 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);  

 календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 01 травня року, 

що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 

49 ПКУ);  

 календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) року (п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ); 

 календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка 

розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.6 п. 49.18 

ст. 49 ПКУ). 

Статтею 120 ПКУ передбачено штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання 

податкової звітності. 

Отже, якщо платник податку надсилає податкову декларацію поштою пізніше ніж за 

п’ять днів до закінчення граничного строку її подання, але при цьому контролюючі органи 

отримують її в терміни, що не перевищують граничні строки подання декларації, визначені 

ПКУ, то до такого платника податків не застосовуються штрафні санкції, визначені ст. 120 

ПКУ.  


