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повному обсязі перерахування таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та дер-
жавних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції (п. 129.6 ПКУ). 

У разі якщо керівник (заступник керівника або уповноважена особа) контролюючого 
органу відповідно до процедури адміністративного оскарження приймає рішення про продо-
вження строків розгляду скарги платника податків понад строки, визначені статтею 56 ПКУ, 
пеня не нараховується протягом таких додаткових строків, незалежно від результатів адміні-
стративного оскарження. 

Нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником по-
датків (п. 131.1 ПКУ). При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, які спла-
чує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зо-
бов’язання. У разі повного погашення суми податкового боргу в наступну чергу погашаються 
штрафи, у останню чергу − пеня (п. 131.2 ПКУ). 

 
ПРИКЛАД НАРАХУВАННЯ ПЕНІ ПРИ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 
Станом на 10 березня поточного року в платника податків є непогашене податкове зо-

бов’язання в сумі 11 000 грн. Граничний термін оплати був 30 січня поточного року. Платник 
податків здійснює 4 травня оплату платежу до бюджету в сумі 13 200. (11000 + 20% штраф за 
несвоєчасну сплату). Припустимо, облікова ставка НБУ в періоді прострочення сплати за ко-
жен такий день становила 16%. 

 
Розрахунок. 
Нарахування пені почнеться з 31 січня. Розрахунок пені проводиться за період з 31 січня 

по 4 травня − 94 днів. 
В даному прикладі: 
 

Y = 
13 200 х 94 х 16% х100% 

= 543,91 грн. 
365х100%х100% 

ТЕСТИ 

1. Який обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові 
(звітні) квартали має перевищити юридична особа, щоб вважатися великим платником пода-
тків? 

а. 1 мільярд грн.; 
б. 5 мільйонів євро.; 
в. 50 мільйонів євро.; 
г. 100 мільйонів євро. 

2. Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику, визначаються наступні питання, крім: 

а. терміни здачі звітності по податках і зборах; 
б. форми заяв, свідоцтв та документів із питань реєстрації та обліку платників подат-

ків; 
в. порядок обліку платників податків і зборів; 
г. перелік документів, які подаються для взяття на облік платника податків. 

3. Платник податків зобов’язаний забезпечити зберігання первинних документів, ре-
гістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчис-
ленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також доку-
ментів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого пок-
ладено на контролюючі органи, протягом: 

а. Не менш ніж 1095 днів із дня подання податкової звітності, складеної на підставі та-
ких документів; 

W
W

W
.L

CON.C
OM

.U
A



 73 
 

Тема 1. ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
 
 
 

б. Не менш ніж 1095 днів із дня складання таких документів; 
в. Не менш ніж 1095 днів із дня граничного терміну подання звітності, встановленого 

ПКУ, складеної на підставі таких документів, у разі якщо така звітність не подавав. 
г. правильні відповіді а) і г); 

4. До операцій з давальницькою сировиною належать операції, у яких сировина замов-
ника на конкретному етапі її переробки від загальної вартості готової продукції становить не 
менше: 

а. 30%; 
б. 50%; 
в. 20%; 
г. 10%; 

5. Якою часткою (паєм, пакетом акцій) у статутному фонді юридичної особи повинен 
володіти платник податків, щоб вважатися контролюючим таку особу? 

а. не менше 20%; 
б. не менше 25%; 
в. не менше 50%; 
г. не менше 10%. 

6. У разі вчинення платником податків двох або більше разових або триваючих пору-
шень законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
яких покладено на контролюючі органи, до такого платника податків застосовується: 

а. штраф за порушення, за яке передбачено найбільш суворе покарання, а за інші не за-
стосовується (поглинання покарань); 

б. штрафи за кожне вчинене порушення окремо; 
в. штрафи в розмірі, передбаченому податковим кодексом України за повторне пору-

шення; 
г. немає правильної відповіді. 

7. В якому розмірі накладається штраф за неподання або несвоєчасне подання платни-
ком податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, 
податкових декларацій (розрахунків)? 

а. 340 грн.; 
б. 170 грн.; 
в. 510 грн.; 
г. 1 020 грн. 

8. В якому розмірі накладається штраф за ненадання або порушення порядку подання 
платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних 
осіб − платників податків? 

а. 85 грн.; 
б. 170 грн.; 
в. 340 грн.; 
г. 510 грн. 

9. В якому розмірі накладається штраф за ненадання або порушення порядку подання 
платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних 
осіб-платників податків, якщо це порушення відбувається вдруге протягом року? 

а. 85 грн.; 
б. 170 грн.; 
в. 340 грн.; 
г. 510 грн. 
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