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Особливості подання фінансової звітності у 2021 році 

 Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що  відповідно 

до змін, внесених законом України № 466 платники податку на прибуток 

(крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 

року № 996-XIV (далі - Закон 966) зобов'язані оприлюднювати річну 

фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з 

аудиторським звітом) подає разом з відповідною податковою декларацією 

квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для 

подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього 

Кодексу. 

Так, платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України № 

966 зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну 

консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають 

разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період 

звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки 

фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про 

прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) 

подаються платниками податку за формою, визначеною згідно з Законом 966, 

та  у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з 

урахуванням вимог статті 137 цього Кодексу. 

Звертаємо увагу, що фінансова звітність або звіт про фінансовий стан 

(баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про 

фінансові результати), є додатком до податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації, розрахунку частини чистого прибутку (доходу), 

дивідендів на державну частку) та її невід'ємною частиною (п. 46.1 ст. 46 

Кодексу). 

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону 966 зобов'язані 

оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу 

річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським 

звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі 

неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає 

оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується 

відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього Кодексу, для 

подання податкових декларацій (розрахунків). 
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 Зазначимо, що відповідно до норм  п. 48.3 ст. 48 Кодексу податкова 

декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про 

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

частиною. 

Отже, платники податку подають контролюючому органу фінансову 

звітність: 

- разом з податковою декларацією за завітний період – звіт про 

фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки  та збитки та інший сукупний 

дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової 

звітності аудитором; 

 - разом з аудиторським звітом, який підлягає оприлюдненню, у строк не 

пізніше 10 червня року, наступного за завітним – річну фінансову звітність. 


