
 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ЛИСТ 

від 19.11.2015 р. N 11059/С/99-99-10-03-02-14 

Про надання роз'яснення 

Відповідно до ст. 109 Кодексу податковими правопорушеннями є протиправні діяння 

(дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а 

також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного 

виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами 

контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, 

встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими 

законами України. 

Згідно із п. 115.1 ст. 115 Кодексу у разі вчинення платником податків двох або більше 

порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) 

застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо. 

За одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один 

вид штрафної (фінансової) санкції (штрафу), передбаченої цим Кодексом та іншими 

законами України (п. 116.2 ст. 116 Кодексу). 

Відповідно до п. 127.1 ст. 127 Кодексу ненарахування, неутримання та/або несплата 

(неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або 

під час виплати доходу на користь іншого платника податків, - тягнуть за собою накладення 

штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до 

бюджету. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення 

штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до 

бюджету. 

Дії, передбачені частиною першою цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та 

більше, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що 

підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. 

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, 

що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового 

боргу покладається на особу, визначену цим Кодексом, у тому числі на податкового агента. 

При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення 

такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу. 

Зазначена стаття застосовується до платників податків, які не здійснили нарахування, 

утримання та/або сплату податку та до податкових агентів, які не здійснили нарахування, 



утримання та/або сплату (перерахування) до або під час виплати доходу на користь іншого 

платника податків. 

Крім того, передбачений п. 127.1 ст. 127 Кодексу розмір штрафної санкції 

диференційований залежно від повторності визначення суми податкового зобов'язання з 

цього податку або зменшення суми бюджетного відшкодування. 

При цьому ознаки повторності виникають в тому випадку, коли визначення 

контролюючим органом податкового зобов'язання або зменшення бюджетного 

відшкодування відбувається після того, як протягом останніх 1095 днів контролюючим 

органом вже було вчинено дії зі зменшення бюджетного відшкодування або визначення 

податкового зобов'язання стосовно одного і того самого платника податків. 

Відповідно до ст. 102 Кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених 

пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань 

платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня 

(2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього 

Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, 

звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 

133.4 статті 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, 

нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, 

- за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не 

визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого 

грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не 

підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. 

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації 

контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов'язань за такою 

податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку. 

Грошове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення 

такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного в абзаці 

першому пункту 102.1 цієї статті, якщо: 

податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов'язання, не 

було подано; 

посадову особу платника податків (фізичну особу - платника податків) засуджено за 

ухилення від сплати зазначеного грошового зобов'язання або у кримінальному провадженні 

винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили. 

Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого 

контролюючому органу згідно з рішенням суду заборонено проводити перевірку платника 

податків або платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є 

безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні. 

У разі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення 

строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з 

відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий 

протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо 

платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного 

погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним. 



Крім того, згідно з п. 60.1 ст. 60 Податкового кодексу України податкове повідомлення-

рішення або податкова вимога вважаються відкликаними, якщо: 

сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом 

стягнення; 

контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про 

нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу; 

контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання раніше 

прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, визначену в 

податковій вимозі; 

рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення 

контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі; 

рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, 

визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума 

податкового боргу, визначена в податковій вимозі. 

  

Голова Р. М. Насіров 

 

 

  

 


