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Про внесення змін до Податкового кодексу України Законом України 

№ 466-IX  від 16 січня 2020 року в частині застосування штрафних санкцій 

за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання 

 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що згідно змін 

до ПКУ внесеними Законом України № 466-IX  від 16 січня 2020 року з 

01.01.2021 року втратила чинність стаття 123 «Штрафні (фінансові) санкції у 

разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання» та 

набрала чинності нова редакція статті 124 «Порушення правил сплати 

(перерахування) грошового зобов'язання», а саме пунктом 124.1 передбачено 

наступне: 

          у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового 

зобов'язання (крім грошового зобов'язання у вигляді штрафних (фінансових) 

санкцій, застосованих до нього на підставі цього Кодексу чи іншого 

законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, а також 

пені, застосованої до нього на підставі цього Кодексу чи іншого законодавства, 

контроль за яким покладено на контролюючі органи) протягом строків, 

визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до 

відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: 

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім 

днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 5 відсотків 

погашеної суми податкового боргу; 

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем 

строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної 

суми податкового боргу. 

 Згідно статті 124 встановлено наступне:  

 діяння, передбачені пунктом 124.1 цієї статті вчинені умисно, - тягнуть за 

собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків від суми несплаченого 

(несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання; 

 пунктом 124.3 статті 124 передбачено діяння, передбачені пунктом 124.2 

цієї статті, вчинені повторно протягом 1095 календарних днів або які призвели 

до прострочення сплати грошового зобов'язання на строк більше 90 

календарних днів, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків 

від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання; 
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 пунктом 124.4 передбачено, що за порушення строку зарахування 

податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом 

України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку, 

органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, установи 

- учасника платіжної системи, еквайрія такий банк/орган сплачує штрафи в 

розмірах, встановлених пунктом 124.1 статті 124. 

 

 

 

 

 


