
 

Зміни щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату 

податків 

 

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що 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  Податкового  кодексу України (далі – 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 покладено на контролюючі органи) протягом встановлених 

ПКУ строків, то з 01 січня 2021 року, такий платник податків притягується до 

відповідальності у вигляді штрафу, встановленого п. 124.1 ст.124 ПКУ: 

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім 

днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 5 відсотків 

погашеної суми податкового боргу; 

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків 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. 

Діяння, передбачені пунктом 124.1 статті 124, вчинені умисно, тягнуть 

за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого 

(несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання (п. 124.2 ст.124 ПКУ). 

Діяння, передбачені пунктом 124.2 статті 124, 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 відсотків від суми несплаченого 

(несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання (п. 124.3 ст.124 ПКУ). 

До 01 січня 2021 року відповідальність за несвоєчасну  сплату  

узгоджених  сум  податкових  зобов'язань передбачалась п. 126.1 ст.126 ПКУ в 

інших розмірах. 

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 11 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ 

штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які 

здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, 

передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо 

застосування таких штрафних (фінансових) санкцій (з урахуванням норм 

пункту 7 цього підрозділу). 

Довідково: встановлена п. 124.1 ст.124 ПКУ відповідальність за 

несвоєчасну  сплату  узгоджених  сум  податкових  зобов'язань застосовується 

з 01 січня 2021 року у зв'язку зі змінами, внесеними Законом України від 16 

січня 2020 року  № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». 


