
Чи передбачена відповідальність для ФОП  на загальній системі 

оподаткування, якщо авансові платежі з ПДФО сплачені до бюджету 

несвоєчасно? 
ЗІР, категорія 104.13 

 

Підпунктом 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено термін сплати 

авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), розрахованих 

фізичною особою - підприємцем самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у 

Книзі обліку доходів і витрат, до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним 

кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому, якщо результатом 

розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то 

авансовий платіж за такий період не сплачується.  

Водночас п.п. 177.5.3 п.177.5 ст.177 ПКУ передбачено, що остаточний розрахунок 

ПДФО за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, 

зазначеними в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова 

декларація), з урахуванням сплаченого ним протягом року ПДФО на підставі 

документального підтвердження факту його сплати. 

Термін сплати податкового зобов’язання з ПДФО, зазначеного у поданій фізичною 

особою - підприємцем податковій декларації визначений п. 57.1 ст. 57 ПКУ, а саме протягом 

10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, 

передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ. 

Відповідно до п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену 

суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених п. 126.2 ст. 126 ПКУ) 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 відс. погашеної суми 

податкового боргу;  

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

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

податкового боргу.  

Отже, якщо фізичною особою – підприємцем несвоєчасно сплачується сума самостійно 

визначеного зобов’язання з ПДФО, у тому числі авансових платежів з ПДФО, то до платника 

податку застосовується відповідальність у вигляді штрафних санкцій відповідно до п. 126.1 

ст. 126 ПКУ. 


