
Чи підлягають виправленню помилки у рядку 18.1 уточнюючого 

розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у разі 

невірного/безпідставного нарахування (не нарахування) платником 

податку суми штрафу? 
ЗІР, категорія 101.24 

Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок 

здійснюється у порядку, визначеному ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня               

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПКУ 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. 

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) 

виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, 

зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ: 

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 

трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку; 

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за 

податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового 

зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним 

збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку. 

Виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку, 

здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням 

показників попереднього уточнюючого розрахунку. 

Разом з тим повідомляємо, що ПКУ не передбачено можливості скасування нарахованої 

штрафної санкції з ПДВ, оскільки платник самостійно обчислив таку суму штрафної санкції 

та нарахував відповідно до поданого уточнюючого розрахунку, отже, така сума штрафної 

санкції вважається узгодженою платником. 

У разі не нарахування платником податків суми податкового зобов’язання з податку на 

додану вартість контролюючий орган самостійно визначає суму такого зобов’язання на 

підставах, визначених пп.54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ з накладенням на 

платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання. 

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми 

податкового зобов’язання з цього податку тягне за собою накладення на платника податків 

штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання. 


