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ПОДАТКОВА РЕФОРМА-2020  
ДЛЯ АГРАРІЇВ
(ПРОДОВЖЕННЯ)

В «АгроПРО», № 11, ми розпочали аналізувати новації, що запровадив Закон України від 
16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдоско-
налення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у по-
датковому законодавстві» (далі – Закон № 466), зокрема, зміни в оподаткуванні та адмі- 
ніструванні податків. У цьому номері пропонуємо для ознайомлення наступну частину  
змін (ред.).

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ЧИННА З 01.01.2021 р.) 

3 01.01.2021 р. запроваджується нова концепція відповідальності за податкові правопорушення.

Фактично податкові правопорушення поділені на (п. 109.1, 112.1 Податкового кодексу Укра-
їни, далі – ПКУ):

 правопорушення, за які відповідальність настає, лише якщо доведена вина платника по- 
 датків;

 правопорушення, за які відповідальність настає незалежно від доведення вини.

 Зокрема, ДПС має довести вину для притягнення особи до фінансової відповідальності за 
вчинення податкового правопорушення за випадків, визначених п. 109.3 ПКУ, а саме за:

– порушення порядку подання інформації про фізичних осіб-платників податків (п. 119.3 ПКУ);

– у разі застосування підвищеного розміру штрафних санкцій при визначенні суми податкового 
зобов’язання, зменшення бюджетного відшкодування або виявленні фактів використання подат-
кових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їхнього надання (п. 123.2-
123.5 ПКУ);

– порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання (п. 123.2-123.5 ПКУ);

– порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела 
виплати (п. 123.2-123.5 ПКУ).

До податкових правопорушень, відповідальність за які настає незалежно від наявності вини, 
належать зокрема: 

 відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу  
 (ст. 116 ПКУ);

 неподання у строки документів для взяття на облік (ст. 117 ПКУ); 

 здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків банком або іншою фі- 
 нансовою установою до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу  
 (ст. 118 ПКУ) тощо.

Усі сумніви відносно наявності обставин, за яких особа може бути притягнута до відповідальнос- 
ті, тлумачаться на користь такої особи (п. 112.7 ПКУ). 

З одного боку – ця норма, беззаперечно, є позитивною для платників податків, з іншого – анало-
гічна норма і раніше містилася в ПКУ, проте, на жаль, ДПС вона застосовується не часто.

3АгроПРO



ЗВ
ЕР

Н
ІТ

Ь 
У

ВА
ГУ

! 
Н

О
ВЕ

 У
 З

А
КО

Н
О

ДА
ВС

ТВ
І

КЛУБ УСПІШНИХ АГРАРІЇВ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

4 Червень 2020, № 12

Порядок доведення обставин, за яких особа може бути притягнута до фінансової відповідально-
сті за вчинене податкове правопорушення, в межах судового провадження визначається процесу-
альним законодавством.

Необхідно звернути увагу, що і на сьогодні під час судового розгляду податкових спорів аналізу-
ється вина як ключовий фактор податкового правопорушення.

Тож, наразі не дуже зрозуміло, як ДПС встановлюватиме та доводитиме вину платника податків  
та чи зміниться судова практика? Відповіді отримаємо лише на практиці під час перевірок та скла-
дання актів.

ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Розмір штрафу, встановленого відповідною статтею ПКУ, може бути зменшений на 50% 
за наявності хоча б однієї обставини, що пом’якшує відповідальність (п. 113.6 ПКУ). До таких 
обставин належать (ст. 1121 ПКУ):

➙ вчинення діяння під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу  
 залежність;

➙ вчинення діяння за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

➙ самостійне повідомлення про вчинене правопорушення за винятком правопорушень,  
 передбачених ст. 123 ПКУ (тобто в разі визначення органом ДПС суми податкового  
 зобов’язання та/або іншого зобов’язання, зменшення бюджетного відшкодування або  
 виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупе- 
 реч умовам чи цілям їхнього надання) та ст. 1251 ПКУ (порушення правил нарахування,  
 утримання та сплати (перерахувня) податків у джерела виплати, зокрема ПДФО, військо- 
 вий збір тощо);

➙ інші обставини на розсуд ДПС.

ОБСТАВИНИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Такими обставинами, зокрема, є сплив строків давності застосування штрафів, а також вчинен-
ня діяння (дії або бездіяльності) (п. 112.8 ПКУ):

«…неодноразове намагання позивача здійснити реєстрацію ПН в межах вста-
новлених граничних строків свідчить про відсутність протиправної бездіяльності 
платника податків та виключає склад податкового правопорушення в розумінні  
ст. 109 ПКУ. Таким чином, саме протиправні дії податкового органу спричинили не-
своєчасну реєстрацію компанією податкових накладних. І, як наслідок, суд дійшов 
висновку, що в діях платника відсутня «вина», а отже, і відсутні підстави для при-
тягнення до відповідальності у вигляді штрафних санкцій…».

Постанова Верховного Суду від 02.07.2019 р. у справі № 2340/3802/18.

 «…порушення позивачем податкового законодавства в частині реєстрації РК 
до податкової накладної з порушенням граничних строків сталося через порушення 
суб’єктом владних повноважень принципу «належного урядування». Змінивши поря-
док реєстрації РК і затримавши повідомлення про це позивача, саме контролюючий 
орган створив обставини, за яких Товариство було позбавлене можливості вчасно 
зареєструвати відповідний РК…».

Постанова Верховного Суду від 20.08.2019 р. по справі № 1640/3125/18. 

 Нотатка
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➙ особою, яка діяла у відповідності до індивідуальної/узагальнюючої податкової консуль- 
 тації та/або до висновку об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду щодо засто- 
 сування норми права, який в подальшому було змінено;

➙ особою, яка діяла у відповідності до правових висновків Верховного Суду, викладених  
 у рішенні за результатами розгляду зразкової (типової) справи, які в подальшому було  
 змінено за наслідками перегляду Великою Палатою Верховного Суду;

➙ внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів;

➙ з вини банку, казначейської установи щодо правопорушень, передбачених ст.ст. 124, 1251  
 ПКУ (йдеться про порушення строків перерахування грошового зобов’язання);

➙ з вини оператора поштового зв’язку;

➙ внаслідок виявлення в роботі електронного кабінету технічної та/або методологічної  
 помилки чи технічного збою в роботі електронного кабінету;

➙ самостійне виправлення помилок у раніше поданих деклараціях та розрахунках (уточню- 
 ючих податкових деклараціях та розрахунках), за умови сплати самостійно донарахова- 
 них податкових зобов’язань та штрафних санкцій (у розмірі 3% чи 5% за уточнення подат- 
 кових зобов’язань) (стосовно правопорушення, передбаченого п. 123.1 ПКУ);

➙ внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Як бачимо, ці норми мають спростити життя платників податків. Але деякі з них уже містилися 
в ПКУ, однак, не застосовувалися через відсутність інструментів їхньої реалізації. Наприклад, не 
зрозуміло:

– чи поширюватиметься «виявлення помилки в роботі електронного кабінету» на переванта-
ження серверу, яке відбувається систематично за пікових днів та годин, внаслідок чого платники 
не мають можливості зареєструвати податкові накладні; 

– як застосовуватиметься ця норма в разі настання форс-мажору; 

– як підтверджувати вину банку?

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДПС (ЧИННА З 01.01.2021 р.) 

Новою редакцією ст. 114 ПКУ встановлено відповідальність ДПС та її посадових (службових) 
осіб за шкоду, заподіяну протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю, незалежно від наяв-
ності їхньої вини. 

Така шкода відшкодовується за рішенням суду та за рахунок коштів державного бюджету.

Шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю ДПС, їхніми посадовими 
(службовими) особами, може складатися з (п. 114.3 ПКУ):

 вартості втраченого, пошкодженого або знищеного майна платника податків (актуально  
 для підприємств, в яких вилучаються матеріальні цінності (комп’ютери, документи тощо);

 додаткових витрат платника податків (штрафні санкції, сплачені контрагентам, вартість  
 додаткових робіт, послуг, додатково витрачених матеріалів тощо);

 документально підтверджених витрат, пов’язаних з адміністративним та/або судовим  
 оскарженням. Сума такого відшкодування не повинна перевищувати 50 розмірів МЗП,  
 встановленої на 1 січня відповідного року. 

На сьогодні відповідальність ДПС та її посадових осіб передбачена п. 21.4 ПКУ (ця норма зали-
шилася незмінною). Та на практиці вона спрацьовувала виключно відносно витрат, пов’язаних із 
судовими процесами. 

Новацією є встановлення переліку податкових правопорушень, що можуть бути вчинені 
посадовими/службовими особами ДПС. За такі порушення заподіяна шкода (ст. 128 ПКУ):
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 відшкодовується в повному обсязі (п. 114.2 ПКУ); 

 може відшкодовуватися внаслідок доведення лише факту його вчинення (п. 128.2 ПКУ);

 відшкодовується в розмірі однієї МЗП, чинної на дату визнання таких рішень, дій чи безді- 
 яльності незаконними. У цьому разі доведенню підлягає лише протиправність рішень, дій  
 чи бездіяльності (п. 114.2 ПКУ).

Зокрема, податковими правопорушеннями ДПС є: 

➙ прийняття незаконного рішення, що призвело до безпідставної відмови в набутті/втрати  
 особою статусу платника податку або платника одного з податків, набуття та/або анулю- 
 вання (втрата) якого відбувається за рішенням ДПС (актуально для платників ПДВ, коли  
 органи ДПС позбавляли їх цього статусу);

➙ незаконне застосування арешту майна або коштів на рахунках;

➙ безпідставне внесення даних про наявність податкового боргу платника податків або  
 несвоєчасне внесення/невнесення даних про його відсутність.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ (ЧИННІ З 23.05.2020 р.)

Скасовано штрафні санкції:

 до фізичних осіб у разі неподання або порушення строків подання інформації для форму- 
 вання Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (зміна ПІБ, адреси тощо);

 у випадках, коли помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника подат- 
 ків у податковому розрахунку за формою № 1ДФ були виправлені податковими агентами  
 самостійно, у т.ч. протягом 30 календарних днів із дати надходження повідомлень про по- 
 милки, виявлені ДПС.

Збільшено вдвічі штрафи за:

 окремі порушення у сфері адміністрування податків (ст. 117 ПКУ); 

 порушення банками строку та порядку подання інформації про відкриття (закриття) бан- 
 ківських рахунків (ст. 118 ПКУ);

 порушення порядку (неподання, несвоєчасне подання тощо) форми № 1ДФ (ст. 119 ПКУ); 

 неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо  
 внесення змін до податкової звітності (ст. 120 ПКУ);

 порушення строків зберігання документів із питань обчислення і сплати податків та зборів  
 (ст. 121 ПКУ). 

Запроваджено нові штрафи, зокрема:

 у розмірі 2% від обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1 200 грн для кожної несвоє- 
 часно зареєстрованої податкової накладної для операцій з постачання товарів/послуг,  
 звільнених від ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою тощо (п. 1201.1 ПКУ);

 у розмірі 5% від обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 3400 грн для кожної податкової  
 накладної, не зареєстрованої для операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від  
 ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою (п. 1201.2 ПКУ);

 за неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії (п. 120.7  
 ПКУ).

ДІЛОВА МЕТА (ЧИННА З 23.05.2020 р.)

Доповнено визначення «розумна економічна причина (ділова мета)» (п. 14.1.231 ПКУ). 

Нагадаю, що концепція ділової мети використовувалась і раніше, але головною проблемою її 
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застосування була відсутність розуміння поняття економічного ефекту.

Змінами розширено визначення ділової мети, сфери її застосування та наведено визначення 
економічного ефекту. 

Отже, економічний ефект – це виключно приріст (у крайньому випадку – збереження) активів 
платника податків та/або їхньої вартості, а так само створення умов для такого приросту (збережен-
ня) в майбутньому.

Відтепер платникові доведеться доводити, яким чином він планував отримати приріст або 
намагався зберегти актив за будь-якої господарської операції. І якщо раніше це була прерогати-
ва податкової (доводити наявність ділової мети), сьогодні платник змушений передбачити свої 
аргументи на шляху доведення наявності ділової операції в бізнесі.

Проте не зрозуміло, ця норма поширюється на всі операції чи тільки на операції з нерези-
дентами? Думки експертів різняться: дехто вважає, на всі, інші дотримуються протилежної точки 
зору. Водночас і ті, й інші погоджуються, що ДПС намагатиметься продовжувати застосовувати дані 
ознаки не тільки до операцій з нерезидентами.

Щодо операцій з нерезидентами ділова мета відсутня, якщо (п. 14.1.231 ПКУ):

➙ головною ціллю або однією з головних цілей операції та/або її результатом є несплата  
 (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку плат- 
 ника податків;

➙ за зіставних умов особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), немате- 
 ріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів непов’язаних  
 осіб.

РОЗШИРЕНО ПРАВА ДПС (ЧИННІ З 23.05.2020 р.)

Однією з неприємних новацій в повноваженнях податківців є право отримувати пояснення 
не лише від керівників бізнесу, а й від працівників або осіб, які працюють без документально-
го оформлення (п. 20.1.47 ПКУ). Тобто фактично під час перевірки інспектори можуть зажадати 
отримання пояснень навіть від осіб, що не є працівниками, але перебувають на території підпри- 
ємства (вважаючи їх неоформленими працівниками).

Такі повноваження чинні виключно під час проведення перевірок щодо:

 дотримання роботодавцем законодавства стосовно укладення трудового договору, оформ- 
 лення трудових відносин із працівниками; 

 дотримання податковим агентом податкового законодавства відносно оподаткування  
 виплаченої найманим особам заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших  
 виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню (в тому числі внаслідок неукладен- 
 ня трудових договорів із найманими особами).

Ці права аналогічні правам працівників Держпраці. 

У зв’язку з вищенаведеним вважаю, що роботодавці мають проінструктувати всіх працівників 
підприємства, що за ст. 63 Конституції України вони не зобов’язані надавати пояснень. Відповідаль-
ності для працівників за відмову надання пояснень не передбачено.

Андрій Фомічов, адвокат, керуючий партнер ТОВ «ЮФ «П.С.П. ПРАВО»»
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