
Чи нараховується контролюючим органом штраф відповідно до 

ст. 127 ПКУ та пеня, якщо платник податку під час виплати 

доходу нерезиденту не утримав податок на доходи нерезидента 

та не сплатив його до бюджету, не відобразив виплату доходу 

нерезиденту в Податковій декларації з податку на прибуток 

підприємств, однак до подання уточнюючої декларації сплатив 

податок з таких доходів та штраф у розмірі 3 відс.? 
 

ЗІР, категорія 102.25 

Пунктом 103.9 ст. 103 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                        

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено, що особа, яка виплачує 

доходи нерезидентові, зобов’язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат 

нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому 

органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, 

утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за 

формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику.  

Сума податків з доходів нерезидентів, які утримуються при виплаті доходів 

(прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період, відображається платниками у 

додатку (додатках) ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України                         

від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація), та відповідно, рядку 

23 ПН Декларації. 

Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету 

податку, зазначеного, зокрема, в п. 141.4 ст. 141 ПКУ, покладається на платників податку, 

які здійснюють відповідні виплати (п. 137.3 ст. 137 ПКУ). 

Згідно з п. 127.1 ст. 127 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата 

(неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або 

під час виплати доходу на користь іншого платника податків, – тягнуть за собою 

накладення штрафу в розмірі 25 відс. суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету.  

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, – тягнуть за собою накладення 

штрафу у розмірі 50 відс. суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до 

бюджету.  

Дії, передбачені абзацом першим п. 127.1 ст. 127 ПКУ, вчинені протягом 1095 днів 

втретє та більше, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відс. суми податку, 

що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.  

Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового 

боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого 

податкового боргу покладається на особу, визначену ПКУ, у тому числі на податкового 

агента. При цьому платник податку – отримувач таких доходів звільняється від обов’язків 

погашення такої суми податкових зобов’язань або податкового боргу, крім випадків, 

встановлених розд. IV ПКУ.  



Відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах                   

(з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно              

(у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у 

раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він 

зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за 

формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.  

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної 

перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових 

періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ, зокрема, 

надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відс. 

від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.  

Пунктом 120.2 ст. 120 ПКУ передбачено, що невиконання платником податків 

вимог, передбачених абзацами третім – п’ятим п. 50.1 ст. 50 ПКУ, щодо умов 

самостійного внесення змін до податкової звітності – тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового 

зобов’язання (недоплати).  

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, 

передбачені главою 11 ПКУ, не застосовуються.  

Отже, до платника, який виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих 

податкових періодів, самостійно донарахував суму податкових зобов’язань з дотриманням 

вимог пункту 50.1 статті 50 ПКУ та сплатив суму недоплати та штраф у розмірі 3 відс.            

від такої суми до подання уточнюючого розрахунку, не застосовуються штрафи, 

передбачені п. 127.1 ст. 127 ПКУ. 

Водночас п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ передбачено, що нарахування пені 

розпочинається при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником 

податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової 

звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до    

ст. 50 ПКУ, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного 

строку сплати податкового зобов’язання. 

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ 

(включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), 

нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 

91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового 

зобов’язання, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки Національного банку 

України, діючої на кожний такий день (абзац другий п. 129.4 ст. 129 ПКУ). 

Згідно з п.п. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 ПКУ нарахування пені закінчується у день 

зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового 

боргу та/або грошових зобов’язань. 

Якщо платник податків подав уточнюючу Декларацію після спливу 90 календарних 

днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, 

визначеного ПКУ, та не нарахував суму пені згідно зі ст. 129 ПКУ, то пеня нараховується 

контролюючим органом самостійно. 


