
Яка передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне 

подання розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем 

послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються 

нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими платниками ПДВ, на митній території України та 

відповідно несвоєчасну сплату ПДВ вказану в даному розрахунку? 
 

ЗІР, категорія 101.27 

Відповідно до п. 208.4 ст. 208 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                   

№ 2755 із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) якщо отримувача послуг не зареєстровано як 

платника податку, то податкова накладна не складається. Форма розрахунку податкових 

зобов’язань такого отримувача послуг у вигляді додатку до декларації з цього податку, 

затверджується у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ. 

Згідно з п. 46.1 ст. 46 ПКУ податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова 

декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим 

підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені 

законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання 

або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та 

митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і 

сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) 

на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. 

Згідно із п. 6 розд. І Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами і 

доповненнями (далі – Порядок № 21), розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих 

отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України, належить до податкової звітності з ПДВ. 

Згідно із п. 180.2 ст. 180 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку 

до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг 

розташоване на митній території України, є отримувач послуг.  

При цьому п. 180.3 ст. 180 ПКУ визначено, що особи, зазначені у п. 180.2 ст. 180 ПКУ, 

мають права, виконують обов’язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як 

платники податку. 

Пунктом 120.1 ст. 120 ПКУ передбачено, що 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. 



Враховуючи зазначене, за неподання або несвоєчасне подання розрахунку податкових 

зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які 

постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими платниками ПДВ, на митній території України, на особу, відповідальну за 

нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому 

числі їх постійними представництвами, накладається штраф у розмірі, визначеному п. 120.1                

ст. 120 ПКУ. 


