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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

  

ЛИСТ

  

від 03.02.2011 р. N 2963/7/10-1017/302

        

ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

  
      

Про застосування штрафних санкцій

  

Державна податкова адміністрація України у зв'язку з надходженням численних запитів
від органів державної податкової служби щодо застосування штрафних санкцій згідно з
Податковим кодексом України повідомляє таке.

  

Відповідно до пункту 2 розділу XIX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України
(далі - Кодекс) втратив чинність Закон України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (далі - Закон N 2181-III).

  

Починаючи з 1 січня 2011 року, платники податків несуть відповідальність, передбачену
нормами Кодексу, зокрема, у разі виявлення за результатами камеральних перевірок
порушень.

  

Так, коли платник податку подає податкову декларацію (розрахунок) з порушенням
граничних термінів подання податкової звітності, застосовується штрафна санкція у
розмірах, передбачених пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.
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При цьому в акті перевірки фіксується факт порушення термінів подання податкової
звітності, що встановлені Законом N 2181-III, та застосовується штрафна санкція у
розмірі 170 гривень (пункт 120.1 статті 120 Кодексу) за кожну неподану (несвоєчасно
подану) податкову декларацію, зазначену у такому акті.

  

У разі встановлення протягом року з дати винесення податкового повідомлення-рішення
таких дій (несвоєчасного подання) повторно, штрафна санкція застосовується у розмірі
1020 гривень за кожне таке несвоєчасне подання.

  

Повторним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 1020 гривень згідно з
пунктом 120.1 статті 120 Кодексу, буде несвоєчасне подання податкової декларації
(розрахунку) платником податків незалежно від виду податку, за яке до такого платника
протягом року вже було застосовано штраф за неподання (несвоєчасне подання)
податкової декларації (розрахунку) та у період до одного року (до 365 або 366 днів - для
високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.

  

У випадку порушення платниками податків граничних термінів сплати податкових
зобов'язань, передбачених податковим законодавством, з 1 січня 2011 року з
урахуванням строку давності застосовується штрафна санкція у розмірах, встановлених
статтею 126 Кодексу.

  

Тобто, у разі якщо платник податків не сплачує суми самостійно визначеного грошового
зобов'язання протягом строків, передбачених Кодексом, такий платник податків
притягається до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

  

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

  

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати
суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
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Штрафна санкція, передбачена пунктом 7 підрозділу 10 розділу XX Кодексу,
застосовується за порушення податкового законодавства виключно при обчисленні
податкових зобов'язань за період з 01.01.2011 г. по 30.06.2011 г.

  

Також повідомляємо, що ДПА України відкликає лист від 31.12.2010 г. N
29429/7/10-1017/5190 (щодо застосування штрафної санкції у розмірі не більше 1 гривні).

        

В. о. першого   заступника Голови

  

С. І. Лекарь

  
      

ВИТЯГ З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ПЕРЕВІРОК

  

  

 Підрозділ 10. 

  

Інші перехідні положення 
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1. Встановити, що погашення простроченої заборгованості суб'єкта господарювання
перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за
кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи
територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за
кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та
пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 9 розділу II цього Кодексу.

  

2. Збори (плата, внески), не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві,
але встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання
чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими
законодавчими актами України, до набрання чинності законом про адміністративні
послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних зборів (плати,
внесків).

  

3. Встановити, що в разі якщо законодавчими актами передбачені інші правила
справляння податків, зборів, що регулюються цим Кодексом, застосовуються правила
цього Кодексу.

  

4. Встановити, що до 1 січня 2015 року справляється збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства відповідно до Закону України "Про збір на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" ( 587-14 ).

  

5. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом штрафні санкції, які можуть бути
накладені на платників податків за порушення нормативних актів Кабінету Міністрів
України, центрального податкового органу, положень, прямо передбачених цим
Кодексом, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками
податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти були
введені в дію.

  

6. Не застосовуються фінансові санкції до платників податку на прибуток підприємств та
платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, за порушення
податкового законодавства за наслідками діяльності у другому і третьому календарних
кварталах 2011 року.
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7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по
30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне
порушення. 

  

8. У випадках, визначених цим Кодексом, до вступу в дію статті 39 цього Кодексу
застосовується пункт 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).

  

9. Тимчасово, до розробки та впровадження в дію автоматизованої системи "Єдине вікно
подання електронної звітності" відповідно до пункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, діє
Порядок з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами
телекомунікаційного зв'язку, затверджений наказом Державної податкової адміністрації
України від 10 квітня 2008 року N 233 ( z0320-08 ) та зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 16 квітня 2008 року за N 320/15011.

  

10. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Державної податкової
адміністрації України та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті до
набрання чинності цим Кодексом на виконання законів з питань оподаткування, та
нормативно-правові акти, які використовуються при застосуванні норм законів про
оподаткування (в тому числі акти законодавства СРСР), застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Кодексу, до прийняття відповідних актів згідно з вимогами цього
Кодексу.

  

  

Президент України                                                    В.
ЯНУКОВИЧ 

  

м. Київ, 2 грудня 2010 року N 2755-VI 
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ДЖЕРЕЛО:  ВЕРХОВНА&nbsp;РАДА&nbsp;УКРАЇНИ
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=35&amp;nreg=2755-17

