XXІ. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю
126. Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне
подання декларації?
За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена
кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на
строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк
до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років (стаття 3661 КК України).
За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена
адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’ятдесяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1726 КУпАП).
Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за
неподання або несвоєчасне подання декларації є особи, які відповідно до частин
першої та другої статті 45 Закону зобов’язані подавати декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
127. Яка відповідальність передбачена за подання недостовірних
відомостей?
За подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися
до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності в
установленому законом порядку.
1. Відповідно до статті 3661 КК України подання суб’єктом декларування
завідомо недостовірних відомостей у декларації, передбаченої Законом,
караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого
об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості
відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб.
2. Відповідно до частини четвертої статті 1726 КУпАП подання завідомо
недостовірних відомостей у декларації тягне за собою накладення штрафу від
однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування,
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що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від
достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб.
3. У разі декларування недостовірних відомостей до 100 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб до суб’єкта можуть бути застосовані заходи
дисциплінарного впливу.
Відповідно до частини другої статті 65 Закону особа, яка вчинила
корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак
судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або
такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Суб’єктами адміністративної та кримінальної відповідальності за подання
недостовірних відомостей є особи, які відповідно до частин першої та другої
статті 45 Закону зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
128. Яка відповідальність передбачена за неповідомлення або
несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі
банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані?
За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані
передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від
ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 172 6
КУпАП).
129. Чи повідомляють керівникові органу, в якому працює суб’єкт
декларування, про декларування ним недостовірних відомостей?
Так, повідомляють.
Відповідно до частини другої статті 50 Закону в разі встановлення за
результатами повної перевірки декларації відображення у декларації
недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це
керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки
Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи
публічного права, у якому працює відповідний суб’єкт декларування.
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