
Як визначається «повторне» правопорушення до СГ, який 

перебуває на обліку в контролюючих органах за основним та 

неосновним місцем обліку, з метою застосування штрафних 

санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової 

звітності згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ? 
ЗІР, категорія 138.01 

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податків, податкові агенти 

та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених 

законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням 

якого покладено на контролюючі органи. 

Пунктом 120.1 ст. 120 ПКУ встановлено, що неподання (крім випадків, якщо 

податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ст. 49 ПКУ) або несвоєчасне 

подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і 

сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, 

обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, – тягнуть за собою 

накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне 

подання. 

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано 

штраф за таке порушення, –  тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень 

за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 

Згідно з абзацом другим п.п. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 ПКУ предметом камеральної 

перевірки, зокрема може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків). 

Документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо платником податків не 

подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про 

контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання 

передбачено законом (п.п. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 ПКУ). 

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або 

уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня, 

наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка 

здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 ПКУ, 

для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень 

посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих 

у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, приймається з урахуванням висновку про 

результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів – протягом 

трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів 

і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків (п. 86.8 ст. 86 ПКУ). 

«Повторне» правопорушення з метою застосування штрафних санкцій у розмірі 1020 

грн. згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання податкової 

звітності визначається за результатами камеральних та документальних перевірок по 

податках та зборах кожного контролюючого органу, як за основним так і неосновним 

місцем обліку платника, незалежно від виду податку, якщо до такого платника протягом 

року вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання) такої податкової 

звітності та винесено повідомлення-рішення. З дати винесення контролюючим органом 

такого повідомлення-рішення починається відлік 365 днів (для високосного року – 366 днів) 

для визначення повторності правопорушення про застосування штрафних санкцій. 


