
Чи вважаються податковим боргом штрафні санкції за порушення 

порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій, норм 

обігу готівки, нараховані контролюючим органом та не сплачені 

платником у встановлені ПКУ строки? 
ЗІР, категорія 134.01 

Відповідно до п.п. 20.1.19 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02 грудня              

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) контролюючі органи мають 

право застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції 

(штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого 

покладено на контролюючі органи. 

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання порядку проведення розрахунків 

за товари (послуги), інших вимог Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» здійснюють 

органи доходів і зборів шляхом проведення фактичних та документальних перевірок 

відповідно до ПКУ. 

Пунктом 111.2 ст. 111 ПКУ встановлено, що фінансова відповідальність за порушення 

законів з питань оподаткування та іншого законодавства встановлюється та застосовується 

згідно з ПКУ та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені. 

Податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником 

податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному 

ПКУ (п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

Грошове зобов’язання платника податків – сума коштів, яку платник податків повинен 

сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) 

санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового 

законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності (п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).  

Згідно з п.п. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно 

визначити суму грошових зобов’язань, якщо згідно з податковим та іншим законодавством 

особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або 

збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган. 

Пунктом 58.1 ст. 58 ПКУ, зокрема визначено, що контролюючий орган надсилає (вручає) 

платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання 

платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим 

органом відповідно до ст. 54 ПКУ (крім декларування товарів, передбаченого для громадян). 



Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень 

платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015              

№ 1204. 

Крім того, передбачені відповідними податковими повідомленнями-рішеннями суми 

грошових зобов’язань і штрафних санкцій за порушення порядку застосування реєстраторів 

розрахункових операцій, норм обігу готівки, підлягають узгодженню в порядку, 

встановленому ст. 56 ПКУ. 

Таким чином, суми узгоджених штрафних санкцій за порушення порядку застосування 

реєстраторів розрахункових операцій, норм обігу готівки, нараховані контролюючим органом 

та не сплачені платником в установлений ПКУ строк, є податковим боргом. 


