Чи можна подати уточнюючу звітність, якщо строк давності для її подання спливає у період карант
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Чи має право платник податків подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої
податкової звітності після закінчення строку давності, визначеного ст. 102 ПКУ, який
припадає на період дії карантину, встановленого КМУи на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)?

Відповідно до абз. 1 та 4 п. 50.1 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 ст. 50 ПКУ), 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 ПКУ, зокрема, надіслати
уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми
до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі
подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток
підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного
коригування відповідно до ст. 39 ПКУ у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за
звітним.
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Згідно з абзацами першим та другим п. 102.1 ПКУ контролюючий орган, крім випадків,
визначених п. 102.2 ПКУ, має право провести перевірку та самостійно визначити суму
грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше
закінчення 1095 дня
(
2555 дня
– у разі проведення перевірки операції відповідно до ст.ст. 39 і 39
2

ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації,
звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4
ПКУ, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих
контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за
днем її фактичного подання.

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових
зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в
тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового
повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової
декларації або уточнюючої декларації контролюючий орган має право визначити
суму податкових зобов’язань в межах поданих уточнень, за такою податковою
декларацією протягом 1095 днів (2555 дня – у разі проведення перевірки
відповідно до ст.ст. 39 і 39-2 ПКУ) з дня подання уточнюючого розрахунку
(декларації).

На період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в
якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиня
ється перебіг строків давності
, передбачених ст. 102 ПКУ (абз. 11 п. 52
2

підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Таким чином, платник податків, має право подати уточнюючий розрахунок до раніше
поданої податкової звітності після закінчення строку давності, визначеного ст. 102 ПКУ,
який припадає на період починаючи з 18 березня 2020 року і по останній календарний
день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій
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території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19), оскільки строки давності, визначені ст. 102 ПКУ, збільшуються на
весь період дії карантину.
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