
 

Інформаційне повідомлення про перенесення термінів подання звітів про 

підзвітні рахунки від 25 серпня 2020 року 

 

На офіційному сайті  Служби внутрішніх доходів США опубліковане 

повідомлення про перенесення у зв’язку з COVID-19 строків подання звітів про 

підзвітні рахунки в рамках Угоди FATCA за 2019 податковий рік для 

компетентних органів країн, що звітують за моделлю IGA 1, до яких 

відноситься і Україна, на період до 31 грудня 2020 року. Повідомлення 

опубліковане за посиланням: 

https://www.irs.gov/newsroom/irs-grants-extension-of-time-to-file-fatca-

information-returns 

Крім цього, листом від 07.08.2020 Міністерство фінансів США 

повідомило, що відповідно до постанов Мінфіну США (TD 9610, 78 Fed. Reg. 

5873) термін подання звітів для всіх звітуючих країн, у тому числі для України, 

подовжено до 31 грудня 2020 року. 

Зазначені рішення, прийняті Міністерством фінансів США, змінюють 

терміни виконання міжнародних зобов’язань України, встановлені пунктом 5 

статті 3 Угоди FATCA, стосовно надання Службі внутрішніх доходів США 

інформації щодо підзвітних рахунків  до 30 вересня 2020 року, що в свою чергу 

веде до зміни строків звітування для фінансових агентів. 

Відповідно до пункту 69.8.3 статті 69 Податкового кодексу України 

(далі – Кодекс) фінансові агенти зобов’язані щороку, до 1 вересня, подавати до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 

політику, звіт про підзвітні рахунки. 

Згідно з пунктом 3.2 статті 3 Кодексу якщо міжнародним договором, 

згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено 

інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила 

міжнародного договору. 

Підпунктом b) пункту 6 статті 4 Угоди між Урядом України та Урядом 

Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й 

застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних 

рахунків» (FATCA) встановлено, що незважаючи на пункти 3 і 5 статті 3 цієї 

Угоди, Україна не зобов’язується починати обмін інформацією раніше дати, до 

якої вимагається подавати подібну інформацію іноземними фінансовими 

установами, що беруть участь, до Служби внутрішніх доходів відповідно до 

постанов Міністерства фінансів США. 
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Враховуючи зазначене, для ДПС України, яка є компетентним органом 

для цілей автоматичного обміну інформацією в рамках Угоди FATCA, строки 

подання до Служби внутрішніх доходів США звітів за 2019 податковий рік 

подовжено до 31 грудня 2020 року. Зважаючи на те, що у Кодексі встановлений 

термін звітності для фінансових агентів, який забезпечує компетентному органу 

місячний термін для обробки та перевірки наданої інформації, кінцевий строк 

подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжуються до 

1 грудня 2020 року. До цієї дати фінансові агенти повинні подати через портал 

IDES (International data exchange service – Міжнародна служба обміну даними) 

до ДПС України (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику) звіти про підзвітні рахунки за 2019 рік та інформацію, яка 

стосується звітних періодів з 2014 по 2018 роки, відповідно до положень Угоди 

FATCA. 


