
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

СЕКТОР  КОМУНІКАЦІЙ  

18002, Черкаси, вул.Хрещатик, буд.235, тел.: 33-91-34, e-mail: ck.zmi@tax.gov.ua  

Вдвічі збільшено штрафи за порушення подання 1-ДФ 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує платників 

податків, що з 23.05.2020 Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу в частині 

відповідальності за порушення платником податків порядку подання інформації 

про фізичних осіб - платників податків.  

Так статтю 119 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року      

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) доповнено пунктом    
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 «Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про 

угоди щодо оренди об'єктів нерухомості» відповідно до якої з 23.05.2020 

передбачена відповідальність за порушення платником податків порядку 

подання інформації про фізичних осіб - платників податків. Зокрема, за 

порушення нотаріусом порядку та/або строків подання інформації щодо 

посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості в разі вчинення такої 

нотаріальної дії передбачено накладення штрафу в розмірі 680 гривень за 

кожне таке порушення.  

Штраф у розмірі 680 гривень буде застосовуватися і до суб'єктів 

господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням 

послуг з оренди нерухомості (рієлтери) за порушення ними порядку та/або 

строків подання інформації про укладені за його посередництвом цивільно-

правові договори (угоди) про оренду нерухомості (пп.170.1.6 Кодексу). У разі 

вчинення нотаріусом чи рієлтером повторного аналогічного порушення, до них 

буде засновано штраф в розмірі 1360 гривень за кожне таке порушення.  

Крім того, пункт 119.1 сттатті 119 Кодексу викладено в новій редакції, а 

також змінено розміри штрафів. Зокрема, за неподання, подання з порушенням 

встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними 

відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, 

нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них 

податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари 

(роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до 

зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або 

до зміни платника податку передбачено накладення штрафу в розмірі 1020 

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

застосовано штраф за таке саме порушення передбачено накладення штрафу у 

розмірі 2040 гривень.  

Передбачені штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні 

відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нараховані 

(сплачені) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а 

також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, 

послуги), виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 
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169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 

50 цього Кодексу. 

Збільшено відповідальність з 170 до 340 гривень, передбачену пунктом 

119.2 статті 119 Кодексу за оформлення документів, що містять інформацію 

про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без 

зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, у 

випадку, коли законодавство вимагає від особи-резидента отримання такого 

номера, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.1 статті 119 

Кодексу. 

Штрафи, передбачені пунктами 119.1 і 119.2 статті 119 Кодексу, не 

застосовується у випадках, якщо помилки щодо реєстраційного номера 

облікової картки платника податків у податковій звітності про суми доходів, 

нараховані (сплачені) на користь платника податків, суми утриманого з них 

податку були виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі 

протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, 

виявлені контролюючим органом.  

Посилання на Закон України №466-ІХ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20 
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