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Строки притягнення до відповідальності за 
неоприбуткування готівки  

   

Відповідно до п. 1 Указу Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення 
норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436) 
неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки тягне за 
собою накладення штрафу у 5-кратному розмірі неоприбуткованої суми.  

Відразу зазначимо, що штрафи за порушення норм регулювання обігу готівки 
(неоприбуткування/неповне оприбуткування готівки) є адміністративно-господарськими 
санкціями.  

Відповідно до ч. 1 ст. 250 Господарського кодексу України адміністративно-господарські 
санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з 
дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим 
суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської 
діяльності, крім випадків, передбачених законом. Однак ч. 2 ст. 250 ГКУ передбачає, що 
ці правила не поширюються на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких 
визначені Податковим кодексом України, Законом України «Про банки і банківську 
діяльність» та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи 
доходів і зборів.  

В ПКУ строки давності для визначення суми грошових зобов'язань платника податків 
передбачені статтею 102 і становлять 1095 днів.  

Таким чином, на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені ПКУ та 
іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної 
податкової служби, застосовується строк давності, визначений ст. 102 ПКУ, тобто 1095 
днів. На такі випадки не поширюються обмеження щодо строків застосування штрафних 
санкцій, які передбачені ч. 1 ст. 250 ГКУ.  

На думку НБУ, викладену в листі від 09.03.2011 р. № 11-117/982-3354, строк, протягом 
якого може бути накладено штраф за порушення норм готівкового обігу, становить 3 
роки. При цьому НБУ апелює до тієї ж ст. 102 ПКУ. Таку ж позицію підтримують і органи 
ДФСУ.  

Однак слід звернути увагу на те, що ПКУ не встановлює штрафів за порушення 
готівкового обігу – такий штраф встановлено саме Указом № 436.  

Ще раз підкреслимо, що в ч. 2 ст. 250 ГКУ зазначається, що строк застосування штрафів в 
1 рік не поширюється на випадки, коли штрафи встановлені «іншими законами». Указ, у 
свою чергу, не є законом.  



Судова практика з цього приводу неоднозначна, але здебільшого вона складається на 
користь суб'єктів господарювання. Так, наприклад, у постановах ВАСУ від 17.03.2015 р. 
№ К/800/54119/14 у справі № 808/5073/13-а та від 08.10.2014 р. № К/800/47939/13 у справі 
№ 826/4910/13-а зазначається, що оскільки Указ № 436 та Положення № 637, 
затверджене постановою НБУ, не є законами, контроль за дотриманням яких покладено 
на органи державної податкової служби, то адміністративно-господарські санкції можуть 
бути застосовані до суб'єкта господарювання, як це передбачено ст. 250 ГКУ, протягом 6 
місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через 1 рік з дня порушення 
цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської 
діяльності.  

Водночас, в ухвалі від 18.09.2014 р. № К/800/40333/14 у справі № 804/2117/13-а ВАСУ 
підтримав правомірність накладення податківцями штрафу в ситуації, коли з моменту 
порушення минув 1 рік. Але заради об'єктивності зазначимо, що в даній справі не 
аналізувалося питання відмінності Указу від Закону.  

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги те, що перевірки контролюючими 
органами, як правило, проводяться за період більше одного року, вважаємо, що у суб'єктів 
господарювання є непогані шанси скасувати в судовому порядку штрафні санкції за 
порушення норм регулювання обігу готівки, якщо такі порушення мали місце понад один 
рік тому з дня їх виявлення. При цьому основна аргументація, на нашу думку, повинна 
базуватися на тому, що Указ Президента не є Законом, а тому для штрафних санкцій, які 
встановлені Указом № 436, мають застосовуватися правила ч. 1 ст. 250 ГКУ.  

  

Сергій Кучеренко   консультант, Група компаній «Кейнас»   
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