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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  

ЛИСТ

  

від 21.09.2016 р. N 20544/6/99-99-13-01-01-15

  

(Витяг)

  

Пунктом 3.2 розділу III Порядку встановлено, що у графі 3а "Сума нарахованого доходу"
відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно
до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього
Порядку.

  

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від
того, виплачені такі доходи чи ні.

  

Довідником ознак доходів встановлено, що дохід, нарахований (виплачений)
самозайнятій особі, відображається в податковому розрахунку за формою N 1ДФ з
ознакою доходу "157".

  

Водночас, 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 цією статтею), він зобов'язаний надіслати
уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час
подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

  

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених
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строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками
податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника
податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки
призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку
та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510
гривень.

  

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф
за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

  

Отже, неподання податковим агентом податкової звітності про суми доходів,
нарахованих (сплачених) на користь платника податків, зокрема фізичної особи -
підприємця, є порушенням порядку подання інформації про фізичних осіб - платників
податків, і до такого податкового агента застосовуються штрафні санкції, передбачені п.
119.2 ст. 119 ПКУ.

        

Голова

  

Р. Насіров
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