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Кожен платник податків має право на кримінальну справу! 

ПОДАТКОВИЙ СПІР  чи   ЗЛОЧИН? 
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І. Ухилення від сплати податків  

 

Об’єктивна сторона 
 
У чому полягає ухилення від сплати податків?  
Які саме дії утворюють ухилення від сплати податків? 

  
Ухилення – процес, спрямований на невиконання зобов’язань. Тому 
під ухиленням від сплати слід розуміти невиконання передбачених 
ПК України обов’язків платника податків, якщо наслідком такого 
невиконання стало фактичне ненадходження коштів до бюджету. 
  
Способи ухилення (невиконання зобов’язань) в диспозиції статті 
212 КК України не зазначені.   
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Що вважати моментом вчинення діяння: 
заповнення декларації чи несплата узгоджених податкових 
зобов’язань?  
 
Коли відбувається фактичне ненадходження коштів до 
бюджету?  
 
Який вартісний поріг необхідно застосовувати для 
кваліфікації діяння за частинами статті 212 КК? 
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«Діяння не карається, якщо немає вини» 
 
 
 

д 

Суб’єктивна сторона  
Вина 

І. Ухилення від сплати податків  

http://km-partners.com/


Стаття 23 КК. Вина: 
«Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 
бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, 
виражене у формі умислу або необережності».  
  
Стаття 24 КК. Умисел і його види: 
« <…> 2. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), 
передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання. <…> ».  
  
Стаття 17 КПК: 
« <…>2. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у 
вчиненні кримінального правопорушення і має бути 
виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе 
винуватість особи поза розумним сумнівом.<…> 
4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на 
користь такої особи.<…>». 
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Мотив – це внутрішнє спонукання, рушійна сила 
вчинку людини, що визначає його зміст і допомагає 
більш глибоко розкрити психічне ставлення особи до 
вчиненого. 
  
Мета – це уявлення про бажаний результат, якого 
прагне особа, що визначає спрямованість діяння. 

 
Якщо суспільно небезпечні мотив та мета слідчим 
чи судом не встановлені, то відсутні докази 
умисного ухилення від сплати податків. 
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Принцип правової певності: чи можна довести вину в 
умовах відсутності норм, які мають якість закону? 

І. Ухилення від сплати податків  
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Принцип правової певності – основоположна складова 
принципу верховенства права.  
 

Включає в себе, серед іншого, наступні вимоги:  
1) якість закону;  
2) дотримання правомірних очікувань особи; 
3) відсутність внесення неочікуваних змін до 

законодавства. 
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Якість закону – чіткість, однозначність та передбачуваність 
правових норм національного законодавства. 
 

Дотримання правомірних очікувань особи – державний 
орган повинен дотримуватися обіцянок, висловлених в 
нормах законів, практиці їх застосування, що склалася. 
 

Відсутність внесення неочікуваних змін до законодавства  
З моменту прийняття ПК, тобто за 2,5 роки, було прийнято 44 
закони, якими було внесено зміни до нього! Це приблизно 3 
закони кожні два місяці.   
 

Більше половини з них набрали чинності з дня, наступного за 
днем їх опублікування. Як правило, такі закони були 
опубліковані в межах 1 місяця. Деякі з них були опубліковані 
через 3 дні! 
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Альтернативна    кв    кваліфікація 

І. Ухилення від сплати податків  
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Приводи та підстави внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань  

ІІ. Кримінальне провадження  

http://km-partners.com/


У податкових справах зустрічаються наступні приводи та 
підстави для внесення відомостей у ЄРДР: 
 
- службова записка інспектора; 
- негативне для платника податків рішення апеляційного 

суду; 
-  виявлення ознак злочину у діях службової особи 

підприємства; 
- направлення місцевим судом матеріалів справи про 

адміністративне правопорушення; 
- аналітична довідка/висновок спеціаліста;  
-  отримання інформації слідчими з мережі Інтернет. 
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Чи працює ця стаття на практиці: 
 

« <…> … відповідно до вимог п. 56.22 ст. 56 Податкового кодексу 
України, при наявності додатково зібраних доказів, що 
свідчать про ознаки вчиненого злочину, оскарження 
податкового повідомлення-рішення не може бути 
перешкодою як до порушення кримінальної справи так і для 
пред'явлення особі обвинувачення».  
 
 
Не виключено, що під «додатковими» доказами суди будуть 
розуміти лише:  
  

« <…> висновки спеціалістів податкової інспекції стосовно акта 
перевірки…;результати розгляду заперечень до цього акта». 

 
 
 

 
 
 
 

Заборона вручати повідомлення про підозру за пунктом 56.22 
ПК до остаточного вирішення адміністративної справи 
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Судовий розгляд 
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Звільнення від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.212 КК  

ІІ. Кримінальне провадження  
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Логіка органів досудового слідства: 

 
 
 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА Ч. 4  
СТ. 212 КК  

 
 
 

= 

 
 

ВИЗНАННЯ 
ПРАВОМІРНОСТІ 

ПОДАТКОВИХ 
ДОНАРАХУВАНЬ 
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Динаміка збільшення кількості випадків звільнення від 
кримінальної відповідальності на підставі частини 4 ст. 212 КК 

  
  2010 2011 2012 2013 

Кількість 
обвинувальних 
вироків за ст. 212 КК  

  233          295 273 
  
58  
  

Кількість судових 
рішень про 
звільнення від 
кримінальної 
відповідальності за        
ч.4 ст. 212 КК 

16 62 83 156 

Особливості 
застосування 
звільнення  
від кримінальної 
відповідальності 

  

  
а) лише щодо ч. 1 та 
ч. 2 ст. 212 КК; 
  
б) у випадку 
притягнення до 
відповідальності за 
ухилення від сплати 
податків вперше 

  

  
а) застосовується щодо кваліфікації 
кримінального правопорушення за усіма 
частинами ст. 212 КК; 
  
б) без обмежень у кількості випадків 
попереднього притягнення до 
відповідальності за ухилення від сплати 
податків 
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Ефективність роботи податкової міліції в Україні 
(дані за період січень-серпень 2013 року) 

Обліковано 
кримінальних 

правопорушень 
за ст. 212 КК у 

звітному періоді 

Кримінальні 
правопорушення, за 
якими провадження 
направлені до суду з 

обвинувальним актом 

Питома вага кримінальних 
правопорушень, направлених 

до суду з обвинувальним 
актом, до загальної кількості 

облікованих справ за ст. 212, % 

3602 89 2,4 

ІІ. Кримінальне провадження  

Що це за 3 513* справ? 
 
* 3 513 = 3602 – 89. 
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Дякуємо за увагу! 
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