
Звітування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
 
 Відповідно  до частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані 
подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за 
місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за 
звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту 
про річні фінансові результати. 
 Частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців» встановлено, що в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) містяться такі відомості щодо 
юридичної особи, зокрема, фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи 
(крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати. 
 Отже, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
зобов’язує суб’єктів господарювання надавати державному реєстратору фінансову звітність 
про господарську діяльність у складі і балансу і звіту про річні фінансові результати, що є 
підставою для внесення відповідних записів до ЄДР. 
 Проте, вищезазначеними Законами не встановлено спеціальної відповідальності за 
несвоєчасне надання чи ненадання фінансової звітності, а Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» не визначає підстав для відмови у 
прийнятті фінансової звітності, якщо вона подана несвоєчасно. 
 Отже, якщо державному реєстратору суб’єктом господарювання подається фінансова 
звітність після законодавчовстановленого терміну, державний реєстратор повинен її 
прийняти та внести відповідний запис до ЄДР. 
 Зазначеними вище законами не встановлено будь-яких особливостей щодо 
оформлення фінансової звітності, що подається  державному реєстратору. Тому, державному 
реєстратору фінансова звітність повинна подаватися за підписом посадових осіб юридичної 
особи в одному примірнику, завіреної печаткою підприємства. При цьому, якщо документи 
надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, нотаріального посвідчення 
підписів на фінансовій звітності, як це передбачено частиною другою статті 8 Закону про 
реєстрацію (для реєстраційної картки, заяви, повідомлення), не вимагається. 
 Юридичні особи (крім бюджетних установ) можуть подавати фінансову звітність 
державному реєстратору особисто або надсилати рекомендованим листом. При надсиланні 
звітності рекомендованим листом доцільно оформити опис вкладення. Фінансова звітність 
може подаватися як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. 
 Додатково повідомляю, що статтею 1642 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення передбачено, що, зокрема внесення неправдивих даних до фінансової 
звітності, неподання фінансової звітності, - тягнуть за собою накладення штрафу від 
восьми до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені 
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з 
правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення 
штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
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