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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ 

Останнім часом правопорушення у податковій сфері зросли до загроз-
ливих масштабів, злочини у цій сфері набули масового характеру, а схеми 
приховування доходів стали поширеним явищем. Серед актуальних загроз 
національній безпеці України визнано економічну кризу, виснаження фінан-
сових ресурсів держави, зниження рівня життя населення. Однією з причин 
виникнення такої загрози є високий рівень «тінізації» та криміналізації наці-
ональної економіки... [1] 

Податки – обов’язковий атрибут будь-якої держави. У сучасній Україні 
обов’язок сплати податків регламентовано у статті 67 Конституції України. 
Невиконання цього обов’язку тягне за собою встановлену законом відповіда-
льність. У статті 109 Податкового кодексу України зазначено, що податко-
вими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платни-
ків податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових 
осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного 
виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, ко-
нтроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи [2]. 

Сьогодні методи ухилення від сплати податків є досить різноманітни-
ми, а податкові правопорушення, як правило, носять інтелектуальний харак-
тер. Загалом сучасні податкові правопорушення мають такі риси: 

 вони здійснюються у більшості випадків у процесі професійної гос-
подарської діяльності з використанням комп’ютерних технологій та електро-
нних засобів зв’язку; 

 маскуються різноманітними прийомами та засобами приховування 
порушень під виглядом «невдалої» підприємницької діяльності; 

 здійснюються особами, які мають вищу освіту, добре підготовлені в 
економічному та організаційному планах, значна частина з них пройшла під-
вищення кваліфікації за кордоном, раніше конфліктів з правоохоронними 
органами не мала; 

 завдають значної економічної шкоди інтересам держави, більшості 
юридичних і фізичних осіб. 

Основними видами порушень податкового законодавства, визначених 
Податковим кодексом України, є: 

 порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в по-
даткових органах України; 
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 порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або 
закриття банківських рахунків; 

 неподання або порушення порядку подання платником податків ін-
формації для ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 

 неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або неви-
конання вимог щодо внесення змін до податкової звітності; 

 порушення встановлених законодавством строків зберігання доку-
ментів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, 
пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на податкові органи; 

 порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування 
фізичною особою – підприємцем; 

 відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, без згоди по-
даткового органу; 

 порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахуван-
ня) податків у джерела виплати; 

 неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фі-
нансовими установами податкової інформації податковим органам України [2]. 

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосо-
вуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна, 
кримінальна та дисциплінарна [3, с. 272]. 

Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного впливу 
на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-
правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за пору-
шення податкового законодавства є наявність складу адміністративного пра-
вопорушення – винної або необережної дії чи бездіяльності, що посягає на 
захищені законом суспільні відносини, за яку і законодавством передбачена 
адміністративна відповідальність. 

Особливостями адміністративних стягнень є:  
 застосування до фізичних осіб та посадовців, винних у податкових 

правопорушеннях; 
 адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості; 
 застосування у відношенні до найменш значних податкових право-

порушень (проступків), які за своїм характером відповідно до закону не тяг-
нуть кримінальної відповідальності; 

 відсутність тяжких правових наслідків. 
Діяння, за які передбачена адміністративна відповідальність за пору-

шення податкового законодавства, зазначені у статтях Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (ст. 163-2, 163-3, 164-1, 164-5 та ін.) [4], а 
також у деяких статтях Податкового кодексу України та Митного Кодексу 
України. 

Наприклад, частина статті 164-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [4] зазначає, що неподання громадянами декларації про 
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доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку 
або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України 
встановлено обов’язкову форму обліку, – тягне за собою попередження або 
накладання штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. 

З усіх видів стягнень, передбачених Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення, податковим органам надано право застосовувати ли-
ше адміністративні штрафи. Розмір їх визначається в межах, встановлених за 
скоєння відповідних правопорушень в сумах, або кратних певному показни-
ку (неоподаткованому мінімуму доходів, мінімальному розміру заробітної 
плати), або в фіксованих сумах в національній грошовій одиниці (гривнях). 
Податковий кодекс України при здійсненні податкових правопорушень (на-
приклад, при ухиленні від сплати податків) передбачає персональну адмініс-
тративну та кримінальну відповідальність певних осіб [3, с. 277 – 278]. 

Таким чином, слід зауважити, що податкові правовідносини не зали-
шаються незмінними, удосконалюються способи і механізм скоєння подат-
кових правопорушень. Тому, на нашу думку, необхідно розширити адмініст-
ративну відповідальність за правопорушення у податковій сфері. При цьому 
слід вивчити та проаналізувати нормативні акти, які регулюють правове ста-
новище платника податків, його статус, права та обов’язки, порядок, умови 
та режим сплати ним податків, ухилення від яких ставиться йому в провину. 
Також для виявлення податкових правопорушень необхідно залучати фахів-
ців, експертів, спеціальні пізнання яких допоможуть розібратися в сучасних 
податкових махінаціях. 
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