
 

З 1 січня 2021 року змінено відповідальність за порушення правил 

нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела 

виплати 

 

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що з 01 січня 2021 

року змінено відповідальність за порушення правил нарахування, утримання 

та сплати (перерахування) податків у джерела виплати. 

Так, ненарахування та/або неутримання, та/або несплата 

(неперерахування), та/або нарахування, сплата (перерахування) не в повному 

обсязі податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або 

під час виплати доходу на користь нерезидента або іншого платника податків, 

а також нерезидентом, на якого покладено обов'язок сплачувати податок у 

порядку, встановленому розділом III Податкового кодексу України (далі - 

ПКУ) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 10 відсотків суми 

податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. 

Ті самі дії, вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в 

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

бюджету. 

Зазначені діяння, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів, 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми податку, що 

підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. 

 Такі діяння, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за 

собою накладення штрафу в 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, у тому числі пені, покладається на 

податкового агента.  

Водночас, платник податку – отримувач таких доходів звільняється від 

обов'язку погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового 

боргу, крім випадків, встановлених розділом IV ПКУ. 

Податковий агент звільняється від відповідальності відповідно до цього 

пункту, якщо ненарахування, неутримання та/або неперерахування податку на 

доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при 

проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 

169 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом 

податкового (звітного) року. 

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та 

сплати (перерахування) податків у джерела виплати  було змінено Законом 

України від 16.01.2020 р. N 466-IX «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення 

технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» шляхом 

доповнення ПКУ статтею 125 1 та виключенням  статті 127.  

Також  звертаємо  увагу: проведення  перевірок,  що були  розпочаті  до 

01 січня 2021 року, розгляд заперечень платників податків до актів (довідок) 



 

таких перевірок, прийняття за їх результатами податкових повідомлень-

рішень, а також їх оскарження здійснюються за правилами ПКУ, що діяли до 

01 січня 2021 року (пункт 56 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ).  

 

 


