
Інформаційне повідомлення

щодо подання та оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного 
стану або стану війни

Згідно із частиною першою статті 14 Закону України від 16.07.1999                
№ 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»              
(далі – Закон № 996-XIV) та Порядком подання фінансової звітності, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, 
підприємства зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери 
управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам 
(засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не 
передбачено Законом № 996-XIV. Органам державної влади та іншим 
користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Строки подання та оприлюднення фінансової звітності встановлено 
частинами третьою і четвертою статті 14 Закону № 996-XIV та зазначеним 
Порядком.

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні Законом України                     
від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та 
інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі –               
Закон № 2115-ІХ) передбачено, що, зокрема, юридичні особи подають 
фінансові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких 
вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній 
та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи 
скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності 
чи обов’язку подати документи.

У період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох 
місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 
юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна 
відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або 
документів, визначених підпунктом 1 пункту 1 Закону № 2115-ІХ.

Водночас звертаємо увагу, що згідно із Законом № 996-XIV 
бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться 
підприємством. 

Підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних 
бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на принципах, 
визначених статтею 4 Закону № 996-XIV.



Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня 
реєстрації підприємства до його ліквідації.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у 
тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання 
несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних 
документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне 
зберігання протягом встановленого строку.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до 
компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової 
особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення 
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних 
документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган 
(посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник 
відповідно до законодавства та установчих документів.

______________________


