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524).
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Нові штрафи за валютні
порушення — вже у червні
Не пропустіть новий документ від уряду! Він регулює правила, за якими

контролери притягують до відповідальності юросіб, які порушили

законодавство у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Кому чекати на

штрафи і в якому розмірі — з’ясуємо у коментарі. Перевірте, чи

стосуються вас ці ризики. 

Контролери отримали нові підказки від уряду, як карати валютних порушників. Ви
їх також знайдете — у Порядку застосування податковими органами заходів
впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених
установ) за порушення вимог валютного законодавства», затвердженому
постановою КМУ від 26.05.2021 № 524 (далі — Порядок № 524). Маєте
розібратися з новаціями, щоб діяти за правилами.

Податківці застосовують штрафи за Законом України «Про валюту та валютні
операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі — Закон про валюту) і Положенням про
заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній
валюті, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 5 (далі —
Положення № 5). Сфери інтересів:

— 

— 

— 

— 

— 

— 



фактичних — пункт 80.2 Податкового кодексу України (ПК);
документальних позапланових — пункт 78.1 ПК;
документальних планових — план-графік планових документальних перевірок.

За що каратимуть

Порядок № 524 унормував процедуру, за якою притягують до відповідальності
за валютні порушення саме юридичних осіб. Він не поширюється на банки,
небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які отримали
ліцензії НБУ. Звісно, фізособам і посадовим особам юросіб також не уникнуть
покарання, якщо нехтуватимуть валютним законодавством. Їх притягуватимуть до
адмінвідповідальності за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Про які суми йдеться? Будь-яке порушення вимог валютного законодавства,
встановлених у Законі про валюту і Положенні № 5, відгукнеться санкцією — 25%
суми операції, яку провели з порушенням валютного законодавства. Якщо
накосячите вдруге протягом року, штраф підскочить удвічі — 50% (п. 5 Порядку
№ 524). Суму штрафу перерахують у гривню за офіційним курсом НБУ на день
проведення операції. Кошти підуть до державного бюджету.

Валютний штраф буде загальний за перевірку чи за кожне порушення?

Штраф буде за кожен випадок порушення, що помітили при перевірці

Порядок № 524 чітко окреслив розмір покарання і позбавив податківців права
на суб’єктивність. Адже відповідно до частини 4 статті 14 Закону про валюту
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,
має право адекватно до вчиненого порушення накладати на юросіб штраф у
розмірі до 100% суми операції, проведеної з порушенням валютного
законодавства.

Як виявлятимуть порушення

Податківці можуть виявити порушення валютного законодавства й оштрафувати
юрособу за результатами документальних і фактичних перевірок (абз. 3 п. 6
Порядку № 524). Підстави для перевірок встановлюють:

— 

— 

— 

Тож саме за результатами цих перевірок податкові органи приймуть податкове
повідомлення-рішення (ППР) про застосування заходів впливу до юрособи.

Які строки для покарання



Накладати санкції на юросіб податківці зможуть протягом шести місяців із дня,
коли виявили порушення. Таким днем вважають дату, коли оформили акт
документальної або фактичної перевірки юрособи. Тримайте на контролі і
загальні правила — три роки з дня, коли припустилися помилки (п. 6 Порядку №
524).

Як оскаржити

Оскільки валютний штраф оформлюють за допомогою ППР, то й оскаржити його
зможете, як звичайне ППР — в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративне оскарження

Скаргу подайте до органу контролю вищого рівня у письмовій формі протягом 10
робочих днів після дня, коли отримали ППР (п. 56.3 ПК). Водночас письмово
повідомте орган контролю, що наклав цей штраф, про те, що оскаржуєте ППР.

Якщо встигнете у строк, скарга зупиняє виконання грошових зобов’язань,
визначених у ППР. На який строк? Від дня, коли подали скаргу контролерам, до
дня, коли завершиться процедура адміністративного оскарження (п. 56.15 ПК).

Судове оскарження

Платник має право оскаржити ППР в суді в будь-який момент. Але зважайте на
строки давності — 1095 днів (п. 56.17 ПК). Однак у пункті 56.19 ПК визначено: коли
перед тим як подати позовну заяву, проводили процедуру адміністративного
оскарження, аби звернутися до суду, маєте один місяць, що настає за днем
закінчення адміноскарження.

Оскільки ці норми суперечать одна одній, перевагу надають тій, що вигідніша для
платника. Тобто строк, щоб звернутися до суду з вимогою визнати протиправним
рішення органу контролю, — 1095 днів із дня отримання ППР. Чи скористалася
особа своїм правом на досудове вирішення спору через процедуру
адміністративного оскарження — значення немає.

Коли валютний штраф можна оскаржити через суд?

Йдіть до суду одразу, як отримали ППР, або ж якщо вам відмовили у адміноскарженні



Чи врятує карантин

Коронавірус кардинально змінив звичний устрій життя і бізнес-процеси. Тож
законодавець намагався пом’якшити втрати бізнесу. Як один із заходів визначив
не застосовувати санкції за порушення податкового законодавства. Він
стосується порушень, яких платники припустилися в період із 01.03.2020 по
останній календарний день місяця, коли завершиться карантину (п. 52-1 підрозд.
10 розд. ХХ ПК).

Чи працює мораторій для валютних косяків? Тут усе визначає Закон про валюту.
Його положення можна змінити винятково шляхом внесення змін до Закону про
валюту. Якщо положення інших законів суперечать положенням Закону про
валюту, перевагу надають Закону про валюту.

Тому Закон про валюту не звільняє від застосування штрафних санкцій за
порушення валютного законодавства у періоді здійснення заходів, спрямованих
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
Карантин — не карантин, а якщо є порушення, буде й штраф.

Узагальнимо інформацію у Пам’ятці — користуйтеся із задоволенням.

Пам’ятка

Як штрафують юридичних осіб за порушення у сфері ЗЕД




