
Чи має право платник податків подати Звіт про контрольовані 

операції на паперових носіях у разі припинення договору про 

визнання електронних документів та до якого контролюючого 

органу? 
 

ЗІР, категорія 137.07 

Згідно з абзацом третім п. 49.4 ст. 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 

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

договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник 

податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, 

визначений підпунктами «а» і «б» п. 49.3 ст. 49 ПКУ. 

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за вибором 

платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, зокрема, в один із таких способів: 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. 

Форма та Порядок складання звіту про контрольовані операції затверджені             

наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 зі змінами і доповненнями                      

(далі – Порядок). 

Згідно з п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ та п. 1 розд. І Порядку платники податків, які у 

звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати звіт про 

контрольовані операції (далі – Звіт) центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову і митну політику, до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами 

електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

Звертаємо увагу, що Звіт не є податковою декларацією в розумінні п. 46.1 ст. 46 

ПКУ, оскільки на підставі нього не здійснюється нарахування та/або сплата податкового 

зобов’язання. 

Водночас ст. 120 ПКУ передбачена відповідальність платників податку за неподання 

або несвоєчасне подання Звіту із застосуванням фінансових санкцій (штрафів) відповідно 

до пунктів 120.3, 120.4 ст. 120 ПКУ.  

Враховуючи викладене, Звіт подається виключно засобами електронного зв’язку                 

в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу                 

з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа. 


