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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Правопорушенням у сфері оподаткування згідно з чинним
законодавством називають протиправні дії, які призводять до не виконання
суб‘єктами податкових обов‘язків.
Відповідальність за порушення Податкового законодавства буває:
- адміністративна відповідальність, підставою якої є вчинення
адміністративного правопорушення;
- фінансова відповідальність. Законодавче закріплення можливості
застосування штрафних санкцій до юридичних осіб за порушення податкового
законодавства зумовлює необхідність розгляду питання щодо правової природи
цих санкцій;
- кримінальна відповідальність, підставою якої відповідно до ч. 1 ст. 2
Кримінального кодексу України є вчинення особою суспільно небезпечного
діяння, яке містить склад злочину.
У Конституції України (п. 22 частина перша ст. 92) встановлено, що
виключно законами України визначаються засади цивільно-правової
відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або
дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них [1].
Фінансова відповідальність є формою реалізації державно-владного
примусу, що виникає у разі порушення приписів фінансово-правових норм і
полягає у застосуванні спеціально уповноваженими державними органами до
правопорушника передбачених законом санкцій. Визнаючи фінансову
відповідальність самостійним видом юридичної відповідальності, фахівці
вказують на головну її особливість, яка полягає в тому, що крім штрафних
санкцій вона передбачає і правовідновлювальні санкції, які стимулюють
виконання фізичними та юридичними особами обов'язків, передбачених
фінансовим (податковим) законодавством, а також забезпечують компенсацію
шкоди, завданої державі в результаті їх протиправної поведінки [2].
З 23.05.2020 р. збільшено штрафи за порушення, передбачені ст. 117, 120
ПКУ. Так, за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності суму
штрафної санкцій збільшено зі 170 грн до 340 гривень. Ті самі дії, вчинені
платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке
порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за
кожне таке неподання або несвоєчасне подання [3].
Стаття 212 КК передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів [2]. Частина 1 статті 212
КК України передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення від
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему
оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене
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службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми
власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без
створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх
сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах (під
значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших
обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян).
Отже, у результаті порушення податкового законодавства платник
податків може бути притягненим до адміністративної, фінансової або
кримінальної відповідальності.
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