
Чи застосовуються до платника податку штрафні санкції, якщо в 

Податковій декларації з податку на прибуток підприємств не 

проставлені позначки про подання додатка ФЗ та форм фінансової 

звітності до декларації, та чи може вважатися така декларація 

неподаною? 
ЗІР, категорія 102.25 

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                  

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку на прибуток подає разом 

з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ. 

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ 

платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток 

та її невід’ємною частиною. 

Згідно з п. 48.3 ст. 48 ПКУ податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, 

зокрема інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною 

частиною. 

Податкова звітність, складена з порушенням норм ст. 48 ПКУ, не вважається податковою 

декларацією (п. 48.7 ст. 48 ПКУ). 

Відповідно до п. 49.15 ст. 49 ПКУ податкова декларація, надіслана платником податків 

або його представником поштою або засобами електронного зв’язку, вважається неподаною 

за умови її заповнення з порушенням норм пп. 48.3 і 48.4 ст. 48 ПКУ та надсилання 

контролюючим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його податкової 

декларації. 

Формою Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 28.04.2017 № 467) (далі – Декларація), передбачено подання форм 

фінансової звітності як додатка ФЗ до Декларації. При цьому у таблицях «Наявність додатків» 

та «Наявність поданих до Декларації додатків - форм фінансової звітності» у відповідних 

клітинках проставляються позначки «+». 

Главою 11 розділу ІІ ПКУ не передбачено застосування штрафних (фінансових) санкцій 

(штрафів) за не проставляння позначки у Декларації про подання додатка ФЗ та форм 

фінансової звітності до Декларації. 

Разом з тим, відповідно до положень п. 46.2 ст. 46 ПКУ, ст. 48 ПКУ та п. 49.15 ст. 49 

ПКУ, у разі якщо в Декларації не проставлені позначки про подання додатка ФЗ, форм 

фінансової звітності до Декларації та разом з відповідною Декларацією не подано фінансову 

звітність в установленому порядку, то така Декларація вважається неподаною. 

Невиконання платником податків обов’язку щодо подання до контролюючого органу 

Декларації в порядку та строки, встановлені ПКУ, тягне за собою відповідальність, 

передбачену п. 120.1 ст. 120 ПКУ. 



Зокрема, згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ за неподання (крім випадків, якщо податкова 

декларація не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником 

податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, 

податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до 

контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 

гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником 

податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою 

накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 


