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Особливості звільнення від кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 212 ККУ  

   

Проблематика  

Ані мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання, ані задекларований курс 
на полегшення ведення бізнесу не призвели до очікуваного зменшення тиску на підприємців 
в Україні, тому проблема ризику бути обвинуваченим у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
212 Кримінального кодексу України (далі – ККУ), щодо ухилення від сплати податків, зборів 
(обов'язкових платежів) залишається актуальною.  

В даній статті розглянемо аспекти звільнення від кримінальної відповідальності за цим 
складом злочину у випадку, коли платником податків сплачено відповідні податки, збори 
(обов'язкові платежі) та відшкодовано шкоду, завдану такою несплатою.  

Загалом, в такому разі на практиці застосовують два способи звільнення від кримінальної 
відповідальності:  

– на загальних підставах (при спливу строку давності притягнення до кримінальної 
відповідальності);  

– на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ, яка, власне, й передбачає таке звільнення у випадку сплати 
податків/зборів та компенсації завданої шкоди.  

Тобто далі зупинимося саме другій підставі звільнення від кримінальної відповідальності.  

Умови застосування ч. 4 ст. 212 ККУ  

Основними передумовами звільнення від кримінальної відповідальності за цим 
складом злочину є:  

– вчинення злочину вперше;  

– сплата податків/зборів/обов'язкових платежів, від сплати яких умисно ухилився платник 
податків;  

– відшкодування завданої шкоди (фінансової санкції, пені) в розмірі, встановленому 
податковим законодавством (позитивна посткримінальна поведінка).  



 
ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА! Ці дії мають бути вчинені до притягнення особи до 
кримінальної відповідальності.  

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПКУ) 
стадія притягнення до кримінальної відповідальності починається з моменту повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.  

Тому до моменту вручення підозри особою мають бути здійснені всі необхідні дії.  

При цьому, як показує практика, є певні нюанси щодо сплати податків і зборів, якщо 
платником податків виступає юридична особа.  

Якщо буквально тлумачити положення ч. 4 ст. 212 ККУ, податок має бути сплачений саме 
особою, яка вчинила умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).  

Однак у більшості випадків податки, збори та інші платежі сплачуються юридичною особою, 
яка відповідно до своєї господарської діяльності мала їх сплатити. Чи має це суттєвий вплив 
на обставини справи?  

Показовою з цього питання є позиція Вищого спеціалізованого суду України, викладена в 
ухвалі від 14.02.2013 р. у справі № 5-233км13:  

 

 

 

Тобто, виходячи з такої позиції ВССУ та положень ККУ, обов'язковими умовами для 
застосування ч. 4 ст. 212 ККУ є:  

– позитивна посткримінальна поведінка особи, яка вчинила умисне ухилення від сплати 
податків, зборів (обов'язкових платежів);  

«Крім цього, умовою застосування спеціального виду звільнення від кримінальної 
відповідальності, передбаченого ч. 4 ст. 212 КК України, є позитивна 
посткримінальна поведінка особи, яка до притягнення до кримінальної 
відповідальності сплачує належні суми податків і зборів, а також пеню і фінансові 
санкції. Виходячи з положень ст. 18 КК України, згідно з якими суб'єктом злочину 
є фізична особа, принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності, а також 
зі змісту ч. 4 ст. 212 КК України, для застосування даної норми закону щодо 
посадової особи підприємства, яке є платником податків, ця особа повинна взяти 
особисту дієву участь у сплаті підприємством належних сум податкового 
боргу, пені або фінансових санкцій. Така участь може виражатись у вчиненні дій, 
спрямованих на погашення заборгованості, в межах своїх службових повноважень, 
або у внесенні з цією метою коштів на рахунок підприємства чи в відшкодуванні 
сплачених юридичною особою сум. Якщо ж такі суми сплачені підприємством без 
участі посадової особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, 
положення ч. 4 ст. 212 КК України застосуванню не підлягають».  



 
– дієва участь особи, яка вчинила умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових 
платежів), у сплаті юридичною особою – платником податків суми податків, зборів 
(обов'язкових платежів), фінансових санкцій та пені.  

Аналізуючи судову практику, неможливо зробити остаточний та єдино правильний 
висновок, як саме може проявлятися дієва участь і чим вона має бути доведена, оскільки 
існує значний масив судових рішень, де прямо зазначено, що сплата податку була здійснена 
юридичною особою, а також судові рішення, зі змісту яких неможливо встановити, ким саме 
здійснено таку оплату.  

На наш погляд, у випадку, якщо сплата податку буде здійснена юридичною особою – 
платником податків, доцільно подати письмові пояснення з усіма можливими доказами для 
обґрунтування, що саме конкретна фізична особа своїми діями (внесенням коштів на 
рахунок, прийняттям рішень в межах трудових функцій чи ін.) сприяла здійсненню такої 
сплати.  

Доказами погашення податків/зборів та відшкодування завданої шкоди можуть бути:  

– квитанція/платіжне доручення на сплату;  

– довідка контролюючого органу про відсутність заборгованості, акт звірки з контролюючим 
органом.  

Додатково зазначимо, що при сплаті заборгованості в призначенні платежу доцільно чітко 
визначити, що дані кошти направлені саме на сплату заборгованості і саме з певного виду 
податку, збору за конкретним податковим рішенням та актом перевірки, щоб у органів 
розслідування та суду під час прийняття рішення не було сумнівів щодо природи таких 
грошових коштів.  

Процедура звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 212 ККУ  

Процедура звільнення особи від кримінальної відповідальності складається з таких основних 
етапів:  

– встановлення передумов для звільнення від кримінальної відповідальності;  

– отримання прокурором згоди особи, якій пред'явлено підозру, на таке звільнення від 
відповідальності;  

– подання прокурором до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 
(таке клопотання має відповідати вимогам ст. 287 КПКУ в частині обов'язкових реквізитів та 
повноти змісту);  

– розгляд судом клопотання прокурора;  

– прийняття судового рішення про закриття кримінального провадження (щодо такої особи 
та цього епізоду злочину) та звільнення особи від кримінальної відповідальності.  



 
Зазначимо, що жодний орган, крім суду, не має права вирішити питання про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ.  

Суд розглядає клопотання прокурора в загальному порядку, у присутності всіх сторін – 
учасників процесу.  

За відсутності заперечень суд закриває кримінальне провадження щодо такої особи та 
звільняє її від кримінальної відповідальності. Питання щодо речових доказів та/або 
тимчасово вилученого (арештованого) майна вирішується або в ухвалі про закриття 
провадження, або окремо.  

Зазначимо, що після звільнення особи від кримінальної відповідальністю за ч. 4 ст. 212 ККУ 
особа вважається такою, що не має судимості. Також важливою обставиною є той факт, що 
для адміністративного судового процесу закриття кримінального провадження (повністю або 
в частині) не буде обставиною, що не потребує доведення згідно з ч. 4 ст. 212 ККУ (оскільки 
вироку в даному випадку не буде).  

Але якщо після вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності 
платник податків вирішить оскаржити оплачене податкове повідомлення-рішення, рішення 
суду в кримінальному провадженні швидше за все матиме суттєвий вплив на результат 
адміністративної справи (в якості посилення позиції контролюючого органу щодо 
правомірності податкового повідомлення-рішення).  

  

Анна Корж   помічник адвоката, Група компаній «Кейнас»  
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