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Чи має право СГ самостійно 
нарахувати та сплатити штрафні санкції

 за несвоєчасну сплату податкових
(грошових) зобов’язань?

 
 
 



покладено на контролюючі органи) протягом
строків, визначених ПКУ, такий платник
податків притягується до відповідальності у
вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно,
наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, – у розмірі 5
відс. погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів,
наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10
відс. погашеної суми податкового боргу.

Якщо зарахування коштів з електронного
рахунку в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість в
оплату узгодженої суми грошового
зобов’язання, визначеного в уточнюючому
розрахунку до податкової декларації,
здійснюється на наступний операційний
(банківський) день, штрафи, визначені у цьому
пункті, не застосовуються.

У разі порушення платником податків строку
сплати до бюджету суми акцизного податку,
передбаченого абзацом другим п.п. 222.1.2 п.
222.1 ст. 222 ПКУ, такий платник податків
притягується до відповідальності у вигляді
штрафу в розмірі 10 відс. від суми такого
акцизного податку (п. 124.1 прим. 1 ст. 124 ПКУ).

Пунктом 124.2 ст. 124 ПКУ встановлено, що
діяння, передбачені пп. 124.1, 124.1 прим. 1 ст.
124 ПКУ, вчинені умисно, – тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 25 відс. від суми
несплаченого         (несвоєчасно        сплаченого) 

Центральне міжрегіональне управління ДПС по
роботі з великими платниками податків
повідомляє, що відповідно до п. 86.8 ст. 86
Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року №  2755-VІ зі змінами та
доповненнями (далі – ПКУ) податкове
повідомлення-рішення приймається в
порядку, передбаченому ст. 58 ПКУ,
керівником (його заступником або
уповноваженою особою) контролюючого
органу протягом п’ятнадцяти робочих днів з
дня, наступного за днем вручення платнику
податків, його представнику або особі, яка
здійснювала розрахункові операції, акта
перевірки, та надсилається (вручається)
платнику податків у порядку, визначеному ст.
42 ПКУ.

За наявності заперечень посадових осіб
платника податків до акта перевірки та
додаткових документів і пояснень, зокрема
документів, що підтверджують відсутність
вини, наявність пом’якшуючих обставин або
обставин, що звільняють від фінансової
відповідальності відповідно до ПКУ, поданих у
порядку, встановленому ст. 86 ПКУ, податкове
повідомлення-рішення приймається в порядку
та строки, визначені п. 86.7 ст. 86 ПКУ.

Згідно з п. 124.1 ст. 124 ПКУ у разі якщо платник
податків не сплачує узгоджену суму
грошового зобов’язання (крім грошового
зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових)
санкцій, застосованих до нього на підставі ПКУ
чи іншого законодавства, контроль за яким
покладено на контролюючі органи, а також
пені, застосованої до нього на підставі ПКУ чи
іншого     законодавства,     контроль    за    яким 

грошового зобов’язання.

Діяння, передбачені п. 124.2 ст. 124 ПКУ, вчинені
повторно протягом 1095 календарних днів або
які призвели до прострочення сплати
грошового зобов’язання на строк більше 90
календарних днів, – тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 50 відс. від суми
несплаченого (несвоєчасно сплаченого)
грошового зобов’язання (п. 124.3 ст. 124 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, нарахування
штрафних санкцій у разі порушення суб’єктом
господарювання термінів сплати грошових
зобов’язань здійснюється контролюючими
органами в порядку та розмірах,
передбачених ПКУ.

Водночас, самостійне нарахування та сплата
штрафних санкцій за затримку термінів сплати
грошових зобов’язань платником податків ПКУ
не передбачено.


