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 ЗМІНИ У ШТРАФНИХ (ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЯХ (ШТРАФАХ) ЗА 
ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Податки та збори являють собою основне джерело поповнення бюджету 
країни для задоволення потреб суспільства та покращення стану держави взагалі, 
тому важливе значення має повнота сплати цих податків та зборів. Проте, нажаль, 
не всі платники податків є відповідальними особами та прискіпливо відносяться до 
своїх обов’язків щодо належного поповнення бюджету, тому гостро постає питання 
впровадження системи заходів, які б дозволили врегулювати стабільність, повноту та 
своєчасність нарахування податкових надходжень. 

Дослідженнями у сфері покарань за порушення податкового законодавства 
займалися такі науковці як Гега П.Т., Доля Л.М., Орлюк О. П., Роль В.Ф., Воронова Л.К. 
та інші. Не зважаючи на велику кількість праць у цій сфері, питання аналізу діючих 
фінасових ставок за податкові правопорушення все ще не є достатньо розглянутим, 
адже у багатьох роботах вивчається лише теоритичний аспект покарань за порушення 
законодавства.

При цьому слід враховувати, що вживання заходів лише для запобігання  
податковим правопорушенням не завжди приносить очікувані результати, тому 
особливого значення набувають питання регулювання покарань за здійснення 
податкових проступків.

Метою цієї роботи буде аналіз змін у впровадженні фінансових санкцій з 
прийняттям Податкового кодексу.

Фінансові санкції - покарання уповноваженим органом платника податків 
за вчинення податкового правопорушення в порядку, встановленому фінансово-
правовими нормами, з метою реалізації суспільних інтересів по забезпеченню 
грошових надходжень в бюджет.

Порядок сплати нарахованих за порушення податкового законодавства 
санкцій регулюється конкретними нормативними актами, які діють на території 
держави.

З 1 січня 2001 р. в Україні діє спеціальний закон, який встановлює перелік 
санкцій за порушення податкового законодавства, - Закон України "Про порядок 
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р [4, с.563]. Цей закон втратив чинності після 
прийняття 2 грудня 2010 року Податкового Кодексу України.

За чинним Податковим Кодексом діють наступні фінансові санкції за 
порушення фізичними особами податкового законодавства:

1) За порушення порядку реєстрації платників податків в органах ДПС 
встановлено штраф у розмірі 170 грн, а в разі повторного порушення – 340 грн [3, 
ст.117.1]. До набрання чинності Податковим кодексом такий вид правопорушення 
законодавчо не регламентувався.

2) Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або 
закриття банківських рахунків фізичною особою передбачає накладення штрафу у 
розмірі 340 грн за кожний випадок правопорушення [3, ст.118.3].

3) За порушення платником податків порядку подання інформації про 
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фізичних осіб-платників податків встановлені штрафи: 

а) за неподання або порушення порядку подання платником податків інформації 
для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 
– передбачене накладення штрафу у розмірі 85 гривень, при повторному порушенні 
протягом року –у розмірі 170 гривень [3, ст.119.1];
 б) за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному 
обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми 
доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого 
з них податку  - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень, при 
повторному порушенні протягом року -у розмірі 1020 гривень [3, ст.119.2].

Штрафні санкції за це правопорушення до 01.01.11 року встановлювались 
Кодексом України про адміністративні правопорушення у розмірі від двох до трьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному порушенні - від 
трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [2, ст.163.4].

            в) за порушення оформлення документів тягне за собою накладення штрафу 
у розмірі 170 грн [3, ст.119.3]. законодавством такий штраф не встановлювався. 

4) Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання 
вимог щодо внесення змін до податкової звітності тягне за собою накладення штрафу 
у розмірі  170 грн., а у разі повторного порушення протягом року – 1020 грн [3, п.120.1]. 
Раніше за це правопорушення накладався штраф лише  у розмірі 170 грн [1, ст.17.1.1].

5) Невиконання платником податків вимог щодо умов самостійного внесення 
змін до податкової звітності тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5% від 
суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати) [3, 
ст.120.2].

6) Порушення вимог щодо зберігання документів тягнуть за собою накладення 
штрафів у сумі 510 грн, а у разі повторення правопорушення – 1020 грн [3, ст.121.1].

7) Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування 
фізичною особою – підприємцем передбачає накладення штрафу у розмірі 50 
відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку [3, ст.122.1].

8) Штрафні санкції у разі визначення контролюючим органом суми 
податкового зобов’язання встановлені у розмірі 25 відсотків суми визначеного 
податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування, а у разі 
повторного визначення контролюючим органом протягом трьох років – у розмірі 
50% [3, ст.123.1] До прийняття Податкового кодексу додатково до штрафу в 170 
грн., платник податків сплачував штраф у розмірі 10% відсотків суми податкового 
зобов’язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, 
але не більш 50% відсотків від суми нарахованого податкового зобов’язання й не 
менш 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [1, ст.17.1.2].

9) Використання платником податку суми податкової пільги не за 
призначенням передбачає стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов’язкових 
платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги [3, ст.123.2], 
а до 1 січня 2011 року таке правопорушення передбачало ще й стягнення штрафу у 
розмірі 200% суми таких податків та зборів [1, ст..17.1.6-1].

10) Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій 
заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо 
отримання такої згоди є обов’язковим, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 
вартості відчуженого майна [3, ст.124.1]. Цей пункт залишився незмінним ще з 2000 
року.

11) У випадку не сплати суми самостійно визначеного грошового 
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зобов’язання протягом установлених строків сплачуються штрафи:

а) при затримці до 30 календарних - у розмірі 10 відсотків погашеної суми 
податкового боргу;

б) при затримці більше 30 календарних днів - у розмірі 20 відсотків погашеної 
суми податкового боргу [3, ст.126.1].

До набрання чинності Податкового кодексу діяли таки штрафи за це 
правопорушення:

а) при затримці до 30 календарних днів- у розмірі десяти відсотків погашеної суми 
податкового боргу;

б) при затримці від 31 до 90 календарних днів - у розмірі двадцяти відсотків 
погашеної суми податкового боргу;

в) при затримці, що є більшою 90 календарних днів - у розмірі п’ятдесяти відсотків 
погашеної суми податкового боргу [1, ст.17.1.7].

12) 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% (50% вдруге  та 75% втрете протягом трьох років) суми податку, що 
підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету [3, ст.127.1]. 

Як можна побачити з наведеного вище, новий Податковий кодекс значно 
розширив та удосконалив базу нарахування фінансових санкцій за правопорушення 
у податковому законодавстві: було переглянуто розміри деяких видів фінансових 
санкцій, введено нові штрафи та змінено принцип нарахування деяких видів штрафів. 
Незмінним залишилося правило, згідно з яким відсутнє нарахування штрафних 
санкцій, якщо платником податків буде самостійного виявлено факт заниження 
податкового зобов’язання та виконано його погашення до початку перевірки 
контролюючим органом.

На мій погляд, такі реформи покликані оздоровити фінансову сферу, 
зменшити можливості платників податків ухилитися від сплати податків та 
зборів, що у свою чергу збільшить надходження до бюджету країни. Однак, діюча 
законодавча база в сфері покарань за податкові порушення все ще не досконала та 
потребує подальшого реформування задля формування у населення України більш 
усвідомленого та відповідального ставлення до дотримання норм та вимог чинного 
законодавства.
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