
Чи передбачена адміністративна відповідальність, якщо при 

проведенні перевірки (документальній або камеральній) юридичної 

особи виявлено заниження податкового зобов’язання (ст. 163 прим. 1 

КУпАП)? 
ЗІР, категорія 138.03 

Згідно з п. 111.1 ст.111 розд. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: 

 фінансова; 

 адміністративна; 

 кримінальна. 

Відповідно до абзацу першого ст. 2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X зі змінами та доповненнями (далі – 

КУпАП) законодавство України про адміністративні правопорушення складається з КУпАП 

та інших законів України. 

Статтею 163 прим. 1 КУпАП передбачено, що порушення керівниками та іншими 

посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку 

ведення податкового обліку тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою ст. 163 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за 

собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

Згідно з п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ якщо норми інших законів 

містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх 

застосування використовується сума в розмірі 17 грн., крім норм адміністративного та 

кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних 

правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні 

податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV ПКУ для 

відповідного року. 

Таким чином, у разі виявлення контролюючим органом в ході перевірки юридичної 

особи (документальної або камеральної) заниження податкового зобов’язання передбачено 

застосування адміністративного штрафу у розмірі від 85 грн. до 170 грн. до керівника та 

головного бухгалтера (або іншої посадової особи). 

До особи, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за заниження 

податкового зобов’язання застосовується адміністративний штраф у розмірі від 170 грн. до 

255 грн. 


