
Які штрафні санкції застосовуються до платника податків, який                  

не задекларував/ задекларував авансовий внесок у розмірі 2/9,                        

але не сплатив його до 31.12.2016? 
 

ЗІР, категорія 102.25 

Відповідно до п. 38 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 

платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий 

внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій 

звітності за три квартали 2016 року. 

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій 

декларації за три квартали 2016 року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків 

вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань. 

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку 

на прибуток підприємств протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків 

притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених ст. 123 ПКУ. 

Статтею 123 ПКУ встановлено штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення 

контролюючим органом суми податкового зобов’язання. 

Згідно з п. 123.1 ст. 123 ПКУ у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає 

суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або 

від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, 

визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, - тягне за 

собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного 

податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. 

Пунктом 126.1 ст. 126 ПКУ встановлено, що у разі якщо платник податків не сплачує 

узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник 

податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: 

 при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної 

суми податкового боргу; 

 при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку 

сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми 

податкового боргу. 

Отже, якщо контролюючим органом встановлено порушення порядку розрахунку 

авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року 

згідно з п. 38 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, то до такого платника 

податків застосовується штраф, визначений п. 123.1 ст. 123 ПКУ.  

У разі якщо платник податків здійснив розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 

податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року, але не сплатив його до 



31.12.2016, то такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу, 

передбаченого п. 126.1 ст. 126 ПКУ. 

Разом з цим, на суму грошового зобов’язання, визначеного, зокрема п.п. 129.1.1 п. 

129.1 ст. 129, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати 

грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних 

облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (п. 129.4 ст. 129 

ПКУ). 


