
До якого контролюючого органу та за якими кодами бюджетної 

класифікації сплачуються суми штрафних санкцій, встановлені пп. 120.3            

та 120.4 ст. 120 Податкового кодексу України? 

ЗІР, категорія 137.10 

 

Відповідно до п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року            

№ 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) неподання платником податків звіту 

про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного 

ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом 

звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ тягне за 

собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі: 

 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 

1 січня податкового (звітного) року, – у разі неподання звіту про контрольовані 

операції; 

 1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про 

контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за 

всі незадекларовані контрольовані операції; 

 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, 

визначена підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному 

звітному році. 

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від обов’язку 

подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного 

ціноутворення. 

Неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) 

та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, 

наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого цим 

пунктом, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за 

кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) 

та/або документації з трансфертного ціноутворення. 

Згідно з п. 120.4 ст. 120 ПКУ несвоєчасне подання платником податків звіту про 

контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне 

декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 

ПКУ тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі: 

 одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного 

подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового 

(звітного) року; 



 одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного 

декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у 

разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

 двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного 

подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної підпунктами 39.4.6 та 

39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Пунктом 116.1 ст. 116 ПКУ встановлено, що у разі застосування контролюючими 

органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення 

законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, такому платнику надсилаються (вручаються) податкові 

повідомлення-рішення.  

Форма та Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-

рішень платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

28.12.2015 № 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами 

податкових повідомлень-рішень платникам податків» зі змінами і доповненнями. 

У формі податкового повідомлення-рішення передбачено графи у яких контролюючий 

орган при їх складанні зазначає бюджетний рахунок одержувача (код платежу), 

найменування одержувача в установі банку, МФО, код виду сплати та призначення платежу. 

Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 

класифікацію» визначено класифікацію доходів бюджету, згідно з якою встановлено коди та 

найменування податків та зборів. Зокрема, для сплати штрафних санкцій визначений код 

21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції». 

Отже, при застосуванні контролюючим органом штрафних санкцій, встановлених 

пунктами 120.3 та 120.4 ст. 120 ПКУ, використовується код бюджетної класифікації 

21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції». 

Крім того зазначаємо, що реквізити бюджетних рахунків містяться на офіційному веб-

порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/. 


