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СПіРНі ПиТАННя ПОдАННя ПОдАТКОВОЇ ЗВіТНОСТі  
ТА ЇХ ПРАВОВе ВиРішеННя
В статті досліджено порядок складання та подання податкової звітності до контролю-

ючих органів. Загострено увагу на способах подання податкової звітності, зокрема за допо-
могою засобів електронного зв’язку. Виділено позитивні моменти та складнощі з якими 
зіштовхуються платники податків під час складання та подання податкової звітності із 
використання інтернет-технологій, загострено увагу на проблемі подання декларації з 
податку на додану вартість. Запропоновано внесення зміни до Податкового кодексу Укра-
їни в частині вдосконалення порядку подання податкової декларації з податку на додану 
вартість, як складової виконання податкового обов’язку. 
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Постановка проблеми. Податкова звітність 
підприємства є важливим джерелом інфор-
мації для проведення економічного аналізу 
його діяльності. Її цінність полягає у побудові 
на підставі даних бухгалтерського обліку, який 
повинен точно, повно та об’єктивно відбивати 
господарські операції, що зобов’язані вести всі 
суб’єкти підприємницької діяльності. Податкова 
звітність характеризує стан зобов’язань підпри-
ємства, які пов’язані з нарахуванням та спла-
тою податків [1], що надає можливість оцінити 
рівень виконання платником податків податко-
вих зобов’язань. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ретельно питання правового регулювання 
подання податкової звітності досліджувалось 
у наукових працях С.В. Шахова, який розкрив 
поняття податкового обов’язку та визначив 
в ньому місце податкової звітності. До того ж, 
він проаналізував особливості правового регу-
лювання процедур надання податкової звітності 
та її коригування, виокремив характерні риси різ-
них способів подання податкової звітності, надав 
розширену характеристику кожному з них [2].

Заслуговують на увагу наукові праці О.М. Міна-
євої, яка присвятила свої роботи дослідженню 
питання взаємодії платників податків, та контро-
люючих і правоохоронних органів щодо ведення 
податкового обліку та подання податкової звіт-
ності. Зокрема нею надано пропозиції щодо вне-
сення змін до нормативно-правових актів, які 
регулюють питання ведення податкового обліку 
та подання податкової звітності [3].

М. Сіренко дослідила співвідношення 
понять «податковий облік» та «податкова звіт-
ність», запропонував виокремлювати комп-
лексний податковий інструмент «обліко-звіт-
ності», який, на її думку, реалізується через 
поетапне застосування бухгалтерського обліку 
та спеціальних податкових методик розмаху-
вання сум податкового обов’язку [4]. Р.Г. Бра-
славський у своїх наукових працях зробив 
узагальнення сучасних юридичних проблем, 
що виникають під час складання та подання 
звітності, особливу увагу приділив проблемі 
корупції [5]. В.О. Теремецький присвятив 
дослідження запровадженню електронної сис-
теми подання податкової звітності в України, 
виділив переваги та недоліки її функціону-
вання [6]. Т.В. Чорна приділила увагу порядку 
складання звітності за окремими видами 
податків, як то: податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, як складника 
виконання податкового обов’язку. Особливу 
увагу присвятила трансформації форм подат-
кової звітності, зокрема оброблення автомати-
зованою системою [7].

Але, не дивлячись на низку наукових дослі-
джень цього питання, чисельні зміни, що вно-
сяться до податкового законодавства в частині 
виконання податкового обов’язку й подання 
податкової звітності, як його складника вимага-
ють наявність чіткого правового механізму, який 
би впорядковував процес складання та подання 
податкової звітності, зокрема й з використан-
ням засобів інформаційних технологій. 
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Виклад основного матеріалу. Податковий 
кодекс України (далі – ПК України) не містить 
норми, яка б надавала визначення поняттю 
податкової звітності, хоча вміщує в себе главу, 
яка має назву «податкова звітність».

Це поняття було розкрито у низці підзакон-
них нормативних актів. Зокрема у Методичних 
рекомендацій щодо централізованого при-
ймання

та комп’ютерної обробки податкової звітності 
платників податків в ОДПС України «податкова 
звітність» визначено, як сукупність документів, 
що подаються платниками податків до органів 
державної податкової служби у строки, які вста-
новлені законодавством, на підставі яких здій-
снюються нарахування та/або сплата податків, 
зборів (обов’язкових платежів) [8].

У Тимчасовому порядку надходження 
та комп’ютерної обробки податкової звітності 
платників податків в електронному вигляді до 
органів ДПС України надано більш уточню-
юче визначення, що конкретизує види звітних 
документів: декларації, розрахунки, довідки, 
звіти, відомості тощо, які подаються платни-
ками податків до державних податкових органів 
у терміни, встановлені законодавством [9].

У наукових колах дуже мало приділялось 
уваги дослідженню поняттю «податкова звіт-
ність». Винятком є праці М.П. Кучерявенко, де 
він представив визначення як сукупність дій 
платника податків (або особи, що його представ-
ляє) і податкового органу зі складання, ведення 
та здачі документів установленої форми, що 
містять відомості про результати діяльності 
платника податку, його майнове становище 
та фіксують процес обчислення податку, а 
також суму, що підлягає сплаті до бюджету [10].

Варто зазначити, що подання податкової 
звітності є Конституційним обов’язком кожного 
громадянина, адже у ст. 67 Конституції зазна-
чено, що усі громадяни зобов’язані щорічно 
подавати до податкових інспекцій за місцем 
проживання декларації про свій майновий стан 
та доходи за минулий рік [11].

Подавання декларацій – є складником 
податкового обов’язку платника податків, що 
можна вважати за результатами аналізу змісту 
п. 36.1 ст. 36 ПК України. 

П. 16.1 ст. 16 ПК України закріплює обов’язки 
платника податків до яких належать, зокрема: 

− складати та подавати до контролюючих 
органів декларації, звітність та інші документи, що 
стосуються обчислення і сплати податків та зборів;

− забезпечувати збереження документів, 
пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, 
протягом строків давності (1 095 днів);

− у разі подання звітності в електронній 
формі використовувати електронний кабінет 
для листування з контролюючими органами 
в електронній формі, а також після проход-
ження електронної ідентифікації онлайн в елек-
тронному кабінеті [12].

Аналізуючи зміст п. 46.1 ст. 46 ПК України 
можна виділити особливості змісту поняття 
«податкова декларація».

– вона є розрахунком;
– подається платником податків (або відо-

кремленим його підрозділом) до контролюю-
чого органу у встановлені строки;

– на підставі цього розрахунку здійснюється 
нарахування та сплата податкового зобов’я-
зання;

– у звіті відбиваються обсяги операцій, 
доходів (прибутків), щодо яких передбачено 
звільнення платника податку від обов’язку 
нарахування та сплати податку;

– у звіті можуть відбиватися суми доходу, 
нарахованого або виплаченого на користь 
платників податків-фізичних осіб, та суми утри-
маного та/або сплаченого податку на доходи 
фізичних осіб [12].

У п. 49.3 ст. 49 визначено способи подання 
податкової декларації, як то:

– особисто платником податків або уповно-
важеною на це особою;

– надсилається поштою з повідомленням 
про вручення та з описом вкладених документів;

– в електронній формі з допомогою засобів 
електронного зв’язку [12].

Протягом останніх років в Україні запрова-
джуються заходи, спрямовані на реалізацію 
комплексних програм автоматизації, електроні-
зації та комп’ютеризації у всіх сферах суспіль-
ного життя. Активізується робота із запрова-
дження новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій у публічному секторі, охороні здо-
ров’я, освіті, науці, культурі.

Ще у 1998 році було прийнято Закон Укра-
їни «Про Концепцію Національної програми 
інформатизації» в межах якого було передба-
чено інформатизацію фінансової та грошової 
системи, державного фінансово-економіч-
ного контролю. Саме тому, актуальним стало 
питання створення для органів доходів і зборів 
інформаційної системи, що забезпечить про-
гноз і контроль надходження податків, зборів 



Серія: Право, 2019 р., № 2 (64)

69

та інших обов’язкових платежів. Гострим стало 
питання створення класифікаторів, уніфікова-
них систем документообігу, Державного реє-
стру фізичних та юридичних осіб-платників 
податків, інформаційно-аналітичних систем, які 
забезпечать державний фінансовий та подат-
ковий контроль за підприємницькою діяльністю 
юридичних та фізичних осіб [13].

Водночас з метою створення сприятливих 
умов для активізації та 

розвитку інвестиційної діяльності в Україні, 
усунення будь-яких перешкод у її здійсненні 
Президентом України було видано Указ «Про 
план першочергових заходів у сфері інвести-
ційної діяльності», де п. 16 було передбачено 
вжиття заходів зі створення електронних реє-
стрів податкових накладних та відповідної авто-
матизованої системи [14]. 

В цей же період було прийнято рішення 
Ради національної безпеки та оборони України 
«Про заходи щодо попередження та нейтралі-
зації загроз національній безпеці, які пов’язані 
з нестабільністю правового регулювання відно-
син у сфері адміністрування податку на додану 
вартість», яким пріоритетними напрямами було 
визнано реформування системи адміністрування 
податку на додану вартість, що передбачало: 

– автоматизацію процесів збору та аналізу 
інформації про рух сум податку в розрізі кон-
трагентів; 

– формування електронної бази даних про 
платників податків та їх засновників («податкові 
історії»); 

– спрощення звітності суб’єктів господарю-
вання, тощо [15].

Отже, саме на виконання цих норматив-
них актів, та з метою спрощення процедури 
подання податкової звітності до контролюючих 
органів було видано «Інструкцію з підготовки 
та подання податкових документів в електро-
нному вигляді засобами телекомунікаційного 
зв’язку» в якій було визначено порядок подання 
податкових документів в електронному вигляді 
засобами телекомунікаційного зв’язку [16].

Пізніше (у 2013 році), з метою впорядкування 
механізму електронної взаємодії центральних 
органів виконавчої влади та суб’єктів подання 
звітності Урядом було схвалено Концепцію 
створення та функціонування автоматизова-
ної системи «Єдине вікно подання електронної 
звітності», основними завданнями якої було: 

– уніфікація електронної звітності, що перед-
бачає впровадження єдиних стандартів та меха-

нізмів електронної взаємодії центральних органів 
виконавчої влади із суб’єктами її подання;

– спрощення процедури подання електро-
нної звітності через одну точку доступу, що 
сприятиме зменшенню часу та обсягу витрат 
на її підготовку та подання;

– загальнодоступності інформації та комплек-
сного її захисту пов’язаної з формуванням, подан-
ням, прийманням, обробленням, зберіганням 
і використанням електронної звітності, тощо [17].

На сьогодні велика кількість податників 
податків обирають спосіб подання декларації – 
із використанням мережі інтернет. І це не дивно, 
бо такий спосіб має безліч переваг, зокрема: 
суттєва економія часу, зручність та простата 
подання, зменшення часу спілкування з контро-
люючими органами, що нівелює корупційний 
складник. Запровадження системи електронної 
звітності є зручним способом й для контролю-
ючих органів, адже вона дозволяє: підвищити 
рівень та якість обслуговування платників 
податків; зменшити витрати на адміністрування 
податків; забезпечити прозорість відносин між 
платниками податків та контролюючими орга-
нами. До того ж, з’явилася можливість здійс-
нення зустрічних перевірок платників податків 
зі швидшим кінцевим результатом. 

Проте, якщо представники малого бізнесу 
мають можливість обирати спосіб подання 
декларації, то платники податків, що належать 
до великих та середніх підприємств, зобов’я-
занні подавати податкові декларації до контро-
люючого органу виключно в електронній формі.

До того ж, що стосується податкової звітно-
сті з податку на додану вартість, то відповідно 
до п. 49.4 ст. 49 ПК України, на кожного з плат-
ників податків покладено обов’язок її подання 
виключно в електронній формі. Водночас у разі 
припинення договору про визнання електро-
нних документів, платник податків зобов’язаний 
подавати податкову звітність поштою з пові-
домленням про вручення. 

Підставами припинення дії договору може 
бути:

– отримання інформації з Єдиного держав-
ного реєстру про зміну керівника, про припи-
нення юридичної особи;

– наявність в Реєстрі самозайнятих осіб 
інформації про зняття з обліку такої особи 
в контролюючому органі як платника податків;

– наявність у Державному реєстрі інформа-
ції про закриття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків [18].
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До того ж, у разі проведення державної 
реєстрації зміни місцеперебування або місця 
проживання платника податків, внаслідок якої 
змінюється адміністративно-територіальна оди-
ниця та контролюючий орган, в якому платник 
податків перебуває на обліку, контролюючими 
органами за попереднім та новим місцеперебу-
ванням (місцем проживання) проводяться про-
цедури зняття з обліку/взяття на облік платника 
податків. Для цього платник податків, зобов’я-
заний подати до контролюючого органу вже за 
новим місцеперебуванням заяву у десятиден-
ний строк від дня реєстрації зміни місцепере-
бування (місця проживання) (п. 66.3 ст. 66 ПК 
України [12]).

І зазвичай, у разі переходу платника податку 
на облік в іншій адміністративно-територіальній 
одиниці виникає низка проблем. Насамперед 
такий платник, відповідно до Порядку обміну 
електронними документами з контролюючими 
органами зобов’язаний розірвати договір за 
попереднім місцем обліку і подати заявку на 
укладання договору за новим місцем податко-
вого обліку. Проте, трапляються непоодинокі 
випадки, коли платник податків заблокований 
на подання податкової звітності за попереднім 
місцем обліку з підстав відсутності за податко-
вою адресою (вже відбулося зняття з обліку), 
а за новим місцем не має можливості укласти 
договір, оскільки отримує квитанцію, що договір 
є чинним та укласти новий не є можливим.

У такому випадку платник податків подає 
декларації з податку на додану вартість пош-
тою з повідомленням про вручення, але вказа-
ним деклараціям автоматично прирівнюється 
рівень «до відома» і ці декларації не породжу-
ють податкових наслідків узгодження грошо-
вих зобов’язань (виконання обов’язку зі сплати 
податку узгодженого зобов’язання у визначені 
законодавством строки, отримання права на 
податковий кредит, тощо).

Такі обставини викликають певні конфліктні 
ситуації, оскільки оскарження в адміністра-
тивному чи судовому порядку рішень контро-
люючих органів потребує певного часу, але 
негативні наслідки для платника податків за 
неподання звітності наступають раніше. Вод-
ночас у даному випадку відсутній порядок 
скасування результатів перевірок, штрафних 
санкцій тощо.

Крім того, програмне забезпечення потре-
бує покращення, оскільки відсутня до відбиття 
та перегляду інформація про розгляд заяви про 

приєднання до електронного договору підпри-
ємств «мігрантів» з обліковим станом 65 – плат-
ник податків з наступного року (основне місце 
обліку), внаслідок чого неможливо надання 
консультацій та виконання інших функцій сер-
вісного обслуговування платників з боку контро-
люючого органу. 

Висновки. У якості пілотного проекту мож-
ливо б було розглянути питання при повній 
електронній фіксації діяльності платника подат-
ків, направлення останньому документу про 
визначення грошових зобов’язань саме кон-
тролюючим органом, що позбавить платника 
податків на виникнення певних труднощів при 
поданні декларацій та інших звітів до контролю-
ючого органу. 

Для досягнення цієї мети доцільно внести 
зміни до п. 200.1 ст. 200 ПК України та викласти 
у наступній редакції:

200.1 Обчислення суми податку, що під-
лягає сплаті (перерахуванню) до Державного 
бюджету України або відшкодуванню з Держав-
ного бюджету України (бюджетному відшкоду-
ванню), здійснюється контролюючим органом 
за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) 
та є різницею між сумою податкового зобов’я-
зання звітного (податкового) періоду та сумою 
податкового кредиту такого звітного (податко-
вого) періоду.

Вказана модель повністю залежить від впро-
вадження інформаційних технологій, проте 
може бути досить високоефективна та зручна, 
насамперед для платників податків. Певний 
аналог запропонованої моделі вже діє на сьо-
годні по майновим податкам, де контролюючий 
орган замість платника податків визначає гро-
шове зобов’язання та направляє останньому 
податкове повідомлення-рішення. Водночас, 
якщо платник податків має певні зауваження, 
він має право подати документи до контролюю-
чого органу для звірки та коригування грошових 
зобов’язань. 
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Рачинский Р. м. Спорные вопросы представления налоговой отчетности и их 
правовое решение

В статье исследовано порядке составления и представления налоговой отчетности 
в контролирующие органы. Заострено внимание на способах представления налоговой 
отчетности, в том числе с помощью средств электронной связи. Выделены положитель-
ные моменты и сложности, с которыми сталкиваются налогоплательщики при состав-
лении и представлении налоговой отчетности по использованию интернет-технологий, 
заострено внимание на проблеме представления декларации по налогу на добавленную 
стоимость. Предложено внесение изменения в Налоговый кодекс Украины в части совер-
шенствования порядка представления налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, как составляющей исполнения налоговой обязанности.

Ключевые слова: налоговая отчетность, налогоплательщик, налоговая декларация, 
налоговый долг, электронная отчетность.
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Rachynskyi R. M. Distributed questions for taxation and their legal solution
In the article the procedure of compilation and submission of tax reporting to supervisory bodies 

is explored. Attention is drawn to the ways in which tax reporting is provided, in particular through 
electronic communications. Positive points and difficulties encountered by taxpayers during the com-
pilation and submission of tax reporting on the use of Internet technologies have been highlighted, 
attention has been paid to the problem of submitting a declaration of value added tax. It is proposed 
to amend the Tax Code of Ukraine in order to improve the procedure for submitting tax returns on 
value added tax as part of the implementation of the tax duty.

Key words: tax reporting, taxpayer, tax return, tax liability, electronic reporting.


