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Чи засстосовуют
ться до платника
п
податків фінансовіі санкції у випадкуу завищен
ння
податккових зобов'язань в декларації
д
ї за рахунок технічно
ої помилкии, яка була
а виправлеена
шляхом
м подання уточнюючого розрах
ахунку?
В проц
цесі заповн
нення подааткової звіітності плаатники под
датків інодді допускаають техніч
чні
помилкки, які приззводять до завищення
з
я суми їхніх
х податкових зобов'яззань. Напри
иклад:
– при сскладанні декларації
д
наростаюччим підсум
мком платн
ник податкку помилко
ово не вказзав
суму п
податку, наарахованогго за насллідками ми
инулого зв
вітного перріоду, що призвело до
завищення податккових зобовв'язань за ппоточний зввітний період;
– платн
ник задеклларував сум
му податкуу, яка на один
о
розряяд більша фактично розрахован
ної
суми (ззамість 100 тис. задекл
ларовано 1 млн.);
– платн
ник задеклларував су
уму податкку стосовн
но об'єкта оподаткуввання, якогго в ньогоо в
принци
ипі не виникало.
Такі поомилки, якк правило, виявляютться вже після грани
ичного строоку сплати
и податковвих
зобов'яззань. Вияввивши фак
кт недоїмкки, платникки виправл
ляють пом
милку шляяхом подан
ння
уточню
юючого роззрахунку до
д раніше поданої декларації,
д
яким змееншують задеклароваану
раніше суму податкового зобов'язання .
Однак контролюю
ючий орган
н в таких ввипадках складає
с
актт камералььної перевіірки, в якоому
фіксує порушенн
ня термініів сплати самостійн
но визнач
чених грош
шових зоб
бов'язань, та
застосоовує до пллатника податків
п
ш
штраф по ст. 126 ПКУ
П
за ннесвоєчасне погашен
ння
податкоового зобовв'язання.
санкцій.
Спробууємо розібрратися, чи правомірне
п
е застосуваання таких штрафних
ш
Дійсно,, в граничн
ний строк погашенняя податковвого зобов'язання на КОР платн
ника податтку
буде відображенаа завищен
на сума поодаткового
о зобов'язаання згідноо поданої ним ранііше
податкоової декларрації. Оскіл
льки сплаччує платникк суму, яку
у він вважаає правилььною, а не ту,
яку він
н помилкоово задекларував, тоо за даним
ми КОР виникає неедоїмка. Така недоїм
мка
фактично зникає в моментт подання платником
м податків уточнюю
ючого розраахунку, якким
зменшууються задекларованіі зобов'язанння. Контр
ролюючі ор
ргани вваж
жають, що в цей момеент
відбуваається погаашення под
даткового бборгу та засстосовуютьь санкцію ппо ст. 126 ПКУ.
П
В той же час, ан
наліз судо
ової практиики свідчи
ить про те, що праввомірність застосуван
ння
штрафн
них санкцій
й в даному випадку ппід великим
м питанням
м. Наведемоо для прикл
ладу декільька
судовихх справ.

Ухвалаа Одеськоого апеляц
ційного аддміністрат
тивного су
уду від 001.07.2015 у справі №
821/4566/15-а.
В цій ссправі розглядалася ситуація, коли платтником бул
ло помилкоово визнач
чено грошові
зобов'яззання з пллати за зем
млю по діллянці, яка йому не належала
н
і не переб
бувала у йоого
користууванні. Доп
пущена пом
милка булаа виправлеена платник
ком шляхом
м подання уточнююч
чих
деклараацій. Контрролюючий орган засттосував штр
рафну санк
кцію по ст. 126 ПКУ.
Позиціяя податковвого органу
у полягала в тому, що,
щ незалеж
жно від того
го, є позиваач платникком
податкуу чи ні, маає він об'єк
кт оподатккування чи не має, – якщо він задекларуввав податккові
зобов'яззання, то він повин
нен нести відповідаальність заа їх несвооєчасну сп
плату. Даттою
погашеення податккового борггу податківвці вважали
и дату подаання уточннюючих роззрахунків.
Суд ви
ирішив, щоо оскільки відсутній об'єкт опо
одаткуванн
ня, а відповвідно і обов'язок щоодо
нарахуввання та сп
плати податтку, то відссутня і відп
повідальніссть за його несвоєчасн
ну сплату.
Ухвалаа Житомир
рського ап
пеляційно го адмінісстративногго суду відд 08.04.2015 р. у спрааві
№ 817/33148/14.
В судоовому споррі розглядаалася ситуаація, коли платник податку
п
вкказав недо
остовірні дані
стосовн
но об'єкту оподаткува
о
ання податтком на при
ибуток. Доп
пущену поомилку бул
ло виправлеено
шляхом
м поданняя уточнюю
ючої податткової деккларації. Контролюю
К
ючий орган
н застосуввав
штрафн
ні санкції по
п ст. 126 ПКУ.
П
Суд звеернув уваггу на те, що
щ обов'язкковою умовою для заастосуванння до платн
ника податтку
штрафуу на підсттаві ст. 126
6 ПКУ є сплата гро
ошового зобов'язанння або фак
кт погашен
ння
податкоового борггу. Подачаа уточнюю
ючого розрахунку у зв'язку з ввиявленням
м допущен
них
помилоок не є джеррелом сплаати податкоового боргу
у в розумін
нні ст. 87 П
ПКУ.
Поданн
ням уточню
юючого роззрахунку нне було поггашено под
датковий боорг, а лиш
ше виправлеено
допущеену помилкку, що вияявилася у нневірному зазначенні суми подааткового зобов'язанн
ня з
податкуу на прибутток. За таки
их обстави
ин суд вказаав на проти
иправність застосуван
ння штрафуу.
Ухвалаа Львівськ
кого апеля
яційного аадміністративного су
уду від 299.10.2015 р. у справі №
876/69336/15.
В цій сситуації пллатник єдин
ного податтку помилкково не вкаазав в деклларації за півріччя
п
сууму
податкуу, яка була нараховаана в минуулому звіттному періоді, що прризвело до
о виникнен
ння
недоїмкки. Помилкку було вип
правлено пподанням утточнюючогго розрахуннку.
Суд виррішив, що правових підстав дляя притягнеення платни
ика до відпповідально
ості за ст. 126
1
ПКУ н
немає, осккільки зако
онодавець пов'язує погашенняя грошовиих зобов'яязань самее з
фактичною їх спллатою або за рахунокк грошови
их коштів, або за раххунок переплати, абоо за
рахунокк майна, але
а
не із зменшенняям самосттійно визнааченої плаатником по
одатків сууми
податкоових зобов'язань.
Враховуючи вищевикладенее, подача ууточнюючи
их декларац
цій не є поогашенням
м податковоого
боргу, оскільки платник
п
податків не ппогашав (н
не сплачув
вав) податкковий боргг, а корегуввав

податкоові зобов'яззання (грош
шові зобов 'язання) в сторону
с
зм
меншення, ттобто, факттично, усуввав
помилкку при визн
начення сум
ми податкоового зобовв'язання.
Як бач
чимо, суди
и не погоджуються з тлумачеенням пода
атківцями
и поняття «погашен
ння
податк
кового бор
ргу», яке зводиться
я до того
о, що поггашенням податков
вого боргуу є
поданн
ня уточню
юючого розрахунк
р
ку зі змееншенням
м суми рраніше нараховано
н
ого
зобов'я
язання.
Відповіідно до п. 87.1 ст. 87
7 ПКУ джеерелами саамостійної сплати гроошових зобов'язань або
а
погашеення податккового борггу платникка податківв є будь-якіі власні кош
шти, у тому
у числі ті, що
отримані від проодажу товаарів (робітт, послуг),, майна, випуску
в
ціінних папеерів, зокреема
корпораативних прав,
п
отрим
мані як п озика (креедит), та з інших дджерел, з урахуванн
ням
особливвостей, ви
изначених цією статттею, а таккож суми надміру ссплачених платежів до
відповіддних бюдж
жетів. Спл
лата грош ових зобо
ов'язань або погашенння податк
кового борргу
платникка податківв з відповіідного плаатежу можее бути здій
йснена таккож за раху
унок надміру
сплачен
них сум таккого платеж
жу (без заяяви платникка) або за рахунок
р
поомилково таа/або надміру
сплачен
них сум з інших плаатежів (на підставі відповідної
в
ї заяви плаатника) до
о відповідн
них
бюджеттів.
Отже, ссуди вваж
жають, що
о податків
вці помилк
ково отото
ожнюють подання уточнююч
у
чих
деклар
рацій зі сплатою
с
податкови
их зобов'я
язань, тоді як фаактично зазначени
з
ми
деклар
раціями пл
латники скасовуютьь помилко
ово задекл
ларовані ззобов'язанн
ня. За так
ких
обстави
ин суди приходять
ь до висн
новку про
о відсутніість підсттав для притягнен
п
ння
платни
иків до відповідальн
ності у вигл
ляді штрафу за несв
воєчасне поогашення податковоого
зобов'я
язання та скасовуют
с
ть податкоові повідом
млення-ріш
шення як п
протиправ
вні.
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