Коли ДПС може нарахувати податок без дотримання строку давності?
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Відповідно до пп. 14.1.39 ПКУ грошове зобов’язання платника податків – це сума коштів,
яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету або на єдиний рахунок
як податкове зобов’язання та/або інше зобов’язання, контроль за сплатою якого
покладено на контролюючі органи, та/або штрафну (фінансову) санкцію, що
справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового
законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності та пеня.

Згідно з абз. 1 п. 102.1 ПКУ контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2
ПКУ, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань
платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня
– у разі проведення перевірки операції відповідно до ст.ст. 39 і 39 2 ПКУ), що настає за
останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ПКУ, та/або граничного
строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така
податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання.

Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових
зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в
тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового
повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Пунктом 102.2 ПКУ передбачено, що грошове зобов’язання може бути нараховане або
провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без
дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому п. 102.1 ПКУ, якщо:
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► податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не
було подано;

► посадову особу платника податків (фізичну особу – платника податків) засуджено за
ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальному
провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало
законної сили.
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