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ВСТУП 

Актуальність теми. Фіскальна спрямованість державної податкової 

політики зумовлює пошук платниками шляхів зменшення своїх податкових 

зобов’язань. Така поведінка зумовлена також різними векторами інтересів 

платників та контролюючих органів, коли перші намагаються зберегти свої 

кошти, а останні – забезпечити максимальне надходження коштів від сплати 

податків і зборів. При цьому непоодинокими є випадки виникнення 

податкового боргу, який може формуватися випадково або умисно з метою 

ухилення від оподаткування. 

Податковий борг за своєю суттю є складним економіко-правовим 

явищем, що впливає на правовий стан окремих платників та економіки держави 

в цілому. Податковий борг завжди призводить до негативних наслідків. 

Встановлення причин виникнення податкового боргу, безумовно, сприяє 

пошуку шляхів його мінімізації, створює підґрунтя для вдосконалення 

нормативного регулювання діяльності контролюючих органів та платників 

податків. Утім, навіть усунення цих причин не може гарантувати ефективне 

погашення або стягнення податкового боргу, який нині значно збільшився. Це 

зумовлює необхідність дослідження суті та структури податкового боргу, 

причин його виникнення, застосування заходів впливу на фіскальну поведінку 

платників з боку контролюючих органів тощо. При цьому найбільша кількість 

проблем пов’язана з реалізацією процедур погашення податкового боргу, що 

свідчить про недостатню теоретичну розробленість процедурного регулювання 

відносин із приводу управління податковим боргом та неефективність окремих 

нормативно закріплених процедур його погашення та стягнення. 

Проблеми податкового боргу, безумовно, досліджувались в Україні та 

за кордоном. З’ясуванням сутності податкового боргу та пошуком шляхів його 

погашення займалися фахівці у галузі фінансового права, але вони не 

торкалися систематизації правових причин його виникнення, встановлення 

проблем процедурного регулювання погашення та стягнення податкового 
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боргу в контексті проведення податкової та адміністративної реформи 

останніх років. Теоретичною базою дослідження стали праці представників 

національної і зарубіжної фінансово-правової доктрини, серед яких: А. В. 

Бризгалін, Д. В. Вінницький, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич, О. О. 

Дмитрик, П. М. Дуравкін, Є. О. Імикшенова, В. В. Кириченко, І. Є. 

Криницький, І. І. Кучеров, М. П. Кучерявенко, В. А. Лебедев, О. А. Лукашев, 

Т. О. Мацелик, С. Г. Пепеляєв, М. І. Піскотін, Н. Ю. Пришва, Ю. А. 

Ровинський, С. А. Семенченко, О. В. Солдатенко, О. М. Тимченко, Є. А. 

Усенко, Н. І. Хімічева, А. О. Храбров, С. Д. Ципкін, Н. В. Шевцова, Д. М. 

Щокін та ін. 

Неможливим було б дослідження без звернення до праць із загальної 

правової теорії та галузевих юридичних наук таких учених, як: С. С. Алексєєв, 

І. В. Астафьєв, С. Н. Братусь, І. О. Галаган, В. М. Горшеньов, Є. Ф. Демський, 

О. С. Йоффе, С. Ф. Кечекьян, Т. О. Коломоєць, В. М. Кудрявцев, В. В. Лазарєв, 

О. Г. Лук’янова, В. О. Лучин, П. С. Лютіков, О. В. Малько, Н. І. Масленникова, 

М. І. Матузов, Ю. І. Мельников, П. О. Недбайло, С. М. Олейніков, 

Н. М. Оніщенко, А. А. Павлушина, Л. І. Петражицький, В. М. Протасова, 

П. М. Рабінович, О. О. Сидоренко, О. Ф. Скакун, Ю. О. Тихомиров, 

Р. Й. Халфіна, М. В. Цвік, Д. В. Чарахчьян, Р. В. Шагієва, І. Б. Шахов, 

С. В. Шевчук, Г. Ф. Шершеневич, Л. С. Явич, Ю. К. Якимович та ін. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі фінансового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого відповідно до цільової комплексної 

програми «Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в 

Україні» (номер державної реєстрації 0111U000965) та Плану заходів з 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 

сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році, затвердженого Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213-р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні 

змісту й структури податкового боргу, встановленні причин його виникнення і 
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комплексному розробленні положень, спрямованих на вдосконалення засобів 

мінімізації податкового боргу, підвищення ефективності процедур його 

погашення та спрощення реалізації процедур стягнення податкового боргу. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність вирішення таких 

задач: 

 встановити характерні риси податкового обов’язку й визначити суть 

податкового боргу, виокремити стадії його виникнення, навести 

співвідношення термінів «податковий борг» та «податкова заборгованість»; 

 встановити причини виникнення податкового боргу, 

охарактеризувати суть безнадійного податкового боргу, виокремити 

принципові аспекти реалізації процедур визнання податкового боргу 

безнадійним та його списання; 

 окреслити особливості правового статусу податкового керуючого та 

навести характеристику стадій розвитку правовідносин щодо адміністрування 

та погашення податкового боргу; 

 встановити суть та призначення механізмів відстрочення та 

розстрочення податкового зобов’язання та податкового боргу, окреслити 

процедури їх реалізації; 

 охарактеризувати засоби забезпечення виконання податкового 

обов’язку, визначити особливості застосування пені у разі реалізації процедур 

погашення та стягнення податкового боргу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини з приводу виникнення, 

забезпечення погашення та стягнення податкового боргу. 

Предметом дослідження є процедури погашення податкового боргу. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання, використання 

яких дало змогу досягти поставленої мети й забезпечити наукову достовірність, 

аргументованість та переконливість отриманих результатів. 

Основним у дослідженні був діалектичний метод, що забезпечив 

об’єктивне та всебічне пізнання правової дійсності, визначення суті 
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досліджуваних явищ в єдності їх матеріального змісту та юридичної форми. 

Структурний та функціональний аналіз завдяки врахуванню таких якостей 

системи, як інтегративність, компонентність, співвідношення цілого й 

частини, структури й функцій, сприяли визначенню місця податкового боргу 

серед інших податково-правових конструкцій (розділ 1, підрозділ 2.1). Аналіз 

чинного вітчизняного та зарубіжного податкового і фінансового 

законодавства проведено із застосуванням порівняльно-правового методу, що 

дало змогу узагальнити наукові концепції провідних учених щодо 

теоретичних та практичних проблем процедурного регулювання погашення 

податкового боргу, усунення чинників, що призводять до його виникнення 

(підрозділи 1.2, 2.2, 2.3). Історико-правовий метод дав можливість дослідити 

становлення та розвиток категоріального апарату, що застосовується під час 

реалізації процедур погашення податкового боргу, правової думки щодо 

ефективності окремих процедур погашення податкового боргу та 

забезпечення виконання податкового обов’язку (підрозділ 1.1, розділ 2). За 

допомогою спеціально-юридичного методу зроблено аналіз сучасного стану 

нормативних положень, завдяки чому вироблено пропозиції щодо подолання 

наявних теоретико-правових суперечностей, а також колізій у податковому 

законодавстві України (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань оподаткування, адміністрування податків та зборів, вирішення 

податкових спорів в адміністративному та судовому порядку, міжнародні 

нормативно-правові акти та міжнародні угоди. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України, відомості Державної фіскальної 

служби України, Міністерства доходів і зборів України щодо виконання 

обов’язків зі сплати, обліку податків і зборів та звітності платниками різних 

категорій, судова практика вирішення спорів, а також акти, видані іншими 

органами державної влади, які стосуються питань добровільного погашення 

податкового боргу або примусового його стягнення. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній науці фінансового права 

комплексним, узагальненим дослідженням суті податкового боргу, його 

структури, причин його виникнення, особливостей реалізації процедур 

забезпечення погашення податкового боргу, а також процедур його стягнення 

і списання. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

наукові положення і висновки, запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 доведено недоречність, характеризуючи суть податкового боргу, 

однозначно пов’язувати його виникнення з протиправною поведінкою 

платника, що має тягнути за собою відповідальність, через можливість 

формування податкового боргу внаслідок дії об’єктивних обставин, що 

виключають вину платника та мають форс-мажорний характер, при якому 

чинним податковим законодавством передбачено механізм підтвердження 

настання таких обставин та звільнення платника від відповідальності за 

невчасне або неповне виконання податкового обов’язку; 

 диференційовано терміни «погашення» та «стягнення» податкового 

боргу за ознаками вольового та процедурного характеру, що зумовлюється 

реалізацією процедур погашення податкового боргу платником добровільно 

або під загрозою настання негативних наслідків, тоді як реалізація процедур 

стягнення податкового боргу характеризується обов’язковим застосуванням 

примусу і засобів забезпечення погашення податкового боргу та меншою 

мірою врахування відношення самого платника до реалізації цих процедур; 

 доведено наявність подвійного статусу контролюючого органу в 

процесі реалізації процедур розстрочення та відстрочення податкового 

зобов’язання або податкового боргу, коли, з одного боку, він є стороною 

договору про відстрочення або розстрочення, з іншого, – він не отримує 

кошти, що є предметом договору, не є вигодонабувачем за цим договором, що 

підтверджує недоречність характеристики відносин розстрочення або 

відстрочення податкового боргу як форми кредитних відносин; 



8 

 

удосконалено: 

 характеристику інертного статусу податкового боргу, наявність якого 

не означає повної бездіяльності контролюючих органів, бо він не позбавляє їх 

належних їм прав та обов’язків. Інертний статус податкового боргу свідчить 

про перебіг процесу його узгодження, характеризує окрему стадію 

адміністрування податкового боргу, а за часовими рамками є обмеженим; 

 аргументацію щодо доцільності нормативного розмежування понять 

«погашення податкового боргу» та «стягнення податкового боргу», яке має такі 

позитивні наслідки: а) це упорядкує термінологічний апарат та дозволить 

упорядкувати процедури зменшення абсолютного значення податкового боргу; 

б) подібний поділ сприятиме чіткому закріпленню прав та обов’язків сторін 

податкових відносин у разі виникнення податкового спору; в) погашення 

податкового боргу в цьому разі узгоджуватиметься із запропонованим 

наприкінці 2014 року механізмом податкового компромісу та створить гарантії 

для осіб, які його застосовували, щодо непритягнення їх до відповідальності; 

 характеристику механізму податкового компромісу, реалізація якого 

може мати негативні наслідки для контрагентів платника, коли контролюючі 

органи отримують новий привід поставити під сумнів існування активу у 

всьому ланцюзі господарських взаємовідносин, внаслідок чого з’являються 

підстави для проведення перевірки всіх контрагентів платника податків, який 

застосував процедуру податкового компромісу, з приводу того, де вони взяли 

актив у платника податків, який ніколи цього активу нібито не набував; 

дістали подальшого розвитку: 

 пропозиції з удосконалення термінологічного апарату шляхом 

доповнення ст. 14 Податкового кодексу України частиною, в якій буде 

закріплено визначення терміна «узгоджені грошові зобов’язання» у такій 

редакції: 

«узгодженими є такі грошові зобов’язання: 

а) грошове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у 

податковій декларації (від дня подання такої податкової декларації); 
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б) грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань із податку, 

що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі 

нарахування/виплати доходу на користь платника податку – фізичної особи 

податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від 

податкового агента (в момент виникнення податкового зобов’язання); 

в) грошове зобов’язання, оскаржене платником в адміністративному 

порядку у разі відмови в задоволенні скарги (з дня закінчення процедури 

адміністративного оскарження); 

г) грошове зобов’язання, оскаржене платником в судовому порядку у 

разі відмови в задоволенні скарги (з дня закінчення процедури судового 

оскарження)»; 

 науковий підхід щодо суті та призначення податкової застави, яка не 

є засобом погашення податкового боргу, а є засобом управління податковим 

боргом або засобом забезпечення погашення податкового боргу, тоді як саме 

погашення відбувається із застосуванням вже інших процедур; 

 пропозиції з удосконалення термінологічного апарату шляхом 

внесення змін до ст. 14 Податкового кодексу України та закріплення в ній 

таких визначень: «погашення податкового боргу – добровільне зменшення 

платником абсолютного значення суми такого боргу (у т. ч. внаслідок 

досягнення податкового компромісу), підтверджене відповідним 

документом»; «стягнення податкового боргу – примусове безоплатне 

вилучення коштів або майна платника податків (із застосуванням засобів 

забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання або без їх 

застосування) з метою зменшення абсолютного значення суми такого боргу». 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний 

інтерес і можуть бути використані у: 

– правотворчій діяльності – у процесі підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до чинного законодавства України з метою вдосконалення 
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правового регулювання процедур запобігання виникненню податкового 

боргу, його погашення та стягнення; 

– науково-дослідній роботі – для подальших розробок та наукових 

досліджень сутності податкового боргу як економіко-правового явища, його 

структури, факторів виникнення та розвитку, механізмів погашення; 

– навчальному процесі – у викладанні у вищих навчальних закладах 

дисциплін «Фінансове право» і «Податкове право», під час підготовки 

навчальних посібників та підручників із зазначених дисциплін; 

– правозастосовній сфері – у проведенні науково-методичних семінарів 

із працівниками контролюючих органів із проблем реалізації процедур 

погашення податкового боргу та застосування окремих норм податкового 

законодавства. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях: «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики» 

(м. Одеса, 2016 р.); «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в 

Україні» (м. Львів, 2016 р.); «Податкові спори в Україні: стан, особливості 

вирішення та перспективи врегулювання» (м. Запоріжжя, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 

наукових статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних дисциплін, у тому числі в одному науковому виданні, включеному 

до міжнародної наукометричної бази, а також у тезах 3 доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять п’ять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 198 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел налічує 207 найменувань. 

  



11 

 

РОЗДІЛ 1. 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВОГО БОРГУ, ЙОГО ВИДИ ТА 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 

 

1.1. Сутність податкового боргу та його співвідношення із 

податковим обов’язком та податковим зобов’язанням 

Реалізація всіх складових податкового обов’язку є запорукою 

наповнення державного та місцевих бюджетів. Завдяки цьому держава має 

змогу фінансувати різноманітні програми соціального, економічного, 

оборонного, медичного, освітнього та іншого характеру. Невиконання 

податкового обов’язку в цілому або окремих його складових призводить або 

до недоотримання державою та територіальними громадами публічних 

коштів, або до ускладнення адміністрування податків і зборів, що призводить 

до додаткового навантаження на контролюючі органи. Враховуючи це, 

важливим та актуальним питанням постає визначення місця податкового 

обов’язку серед інших податково-правових категорій та встановлення 

наслідків його невиконання. 

Надходження від податків і зборів формують питому вагу державного 

та місцевих бюджетів. Їх важливість в структурі державних доходів 

підтверджується виокремленням податкових платежів у самостійний 

різновид державних доходів, що прямо закріплено у Бюджетному кодексі 

України. У подальшому ці кошти спрямовуються на фінансування 

державних видатків, за рахунок яких реалізуються різноманітні державні 

програми соціального, освітнього, оборонного, інноваційного та іншого 

характеру. Невчасне або неповне надходження коштів від податків і зборів 

призводить до виникнення податкового боргу, порушує нормальне 

фінансування цих програм. Для його погашення застосовуються різні 

процедури, які часом складно назвати досконалими. Для підвищення 

ефективності таких процедур потрібно чітко визначитись із місцем категорії 

«податковий борг» серед суміжних категорій – насамперед встановити її 
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співвідношення з категоріями «податковий обов‘язок» та «податкове 

зобов‘язання». 

Неналежне виконання будь-якого обов’язку або зобов’язання зазвичай 

тягне за собою настання юридично значимих наслідків. Не є винятком і 

податковий обов’язок, але через складну його структуру ці наслідки не 

мають однопорядкового характеру. Крім того, податковий обов’язок 

принципово відрізняється за своєю суттю від інших галузевих різновидів 

юридичного обов’язку, що обумовлює специфічні засоби впливу на 

учасників податкових відносин у перебігу його виконання. Наразі 

недостатньо розробленими залишаються положення щодо співвідношення 

податкового обов’язку з іншими категоріями податкового права, а також 

окремі питання, що стосуються подолання негативних наслідків 

неналежного його виконання. 

Знаковою подією в розвитку правового регулювання відносин 

оподаткування в Україні можна назвати прийняття Податкового кодексу 

наприкінці 2011 року, в якому вперше було визначено термін «податковий 

обов’язок». Наразі під ним розуміється «обов'язок платника податку 

обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і 

строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи»[96]1. 

Утім, для з’ясування змісту категорії податковий обов’язок варто звернути 

увагу на те, яким чином його розглядають вчені-фінансисти. 

Витоки податкового обов’язку закріплено на Конституційному рівні. 

Відповідно до положень ст. 67 Конституції України «кожен зобов'язаний 

сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі 

громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання 

декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
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встановленому законом.»[54]1 Слід зазначити, що ця стаття міститься у 

розділі, присвяченому правам та обов’язкам людини і громадянина, а 

податковий обов’язок поширюється на більш широке коло осіб та включає 

окрім фізичних осіб також юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи. Це 

досягається застосуванням у Конституції України терміна «кожен» при 

характеристиці суб’єктного складу відносин з приводу сплати податків та 

подальшою деталізацією кола платників у Податковому кодексі України. 

Утім, подібне закріплення податкового обов’язку складно назвати 

досконалим, тому що в такій редакції бракує закріплення обов’язку з надання 

податкової звітності. Свого розвитку визначення податкового обов’язку 

набуло у нормах Податкового кодексу України, відповідно до ст. 36 якого 

податковим обов’язком визнається обов'язок платника податку обчислити, 

задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, 

визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи[96]2. В 

останньому визначенні враховано найбільш важливі та вагомі 

характеристики податкового обов’язку та етапи його виконання, проте й воно 

потребує певних доопрацювань. 

Концепція загальності оподаткування обстоювалася задовго до прийняття в 

Україні конституції. Наприклад, відомий вчений Д. М. Львов наголошував, 

що «…держава існує для всіх і всім надає своє заступництво своїми 

установами, то; всі й зобов'язані платити податки» [72, с. 287].3 На 

переконання М. І. Тургенєва «…всі громадяни користуються вигодами 

суспільства, відповідно, всі повинні сприяти збереженню його. Кожен 

громадянин, перебуваючи під захистом уряду й законів, зобов’язаний робити 

пожертви … для підтримання цього уряду та цих законів. …Одним словом: 

                                                           
1 [54] Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 

Ст. 141. 
2 [96] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
3 [72] Львов Д. Курс финансового права / Д. Львов. – Казань: Типогр. Импер. ун-

та, 1888. – 517 с. 
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усі повинні сприяти благу всіх» [172, с. 134, 135].1 К. Г. Pay зазначала, що 

«…праву державної влади обкладати податками відповідає обов'язок 

громадян платити їх. Підстава цього права і цього обов'язку полягає в тому, 

що той, хто живе в державі, користується благами державного союзу і 

багатьох державних установ, тому зобов'язаний брати участь і в тих 

повинностях, за допомогою яких держава набуває засоби для повного прояву 

своєї діяльності» [142, с. 277]2. 

І. І. Янжул вказував, що «всім членам суспільства належить нести 

податковий тягар, усі піддані або громадяни, які беруть участь у вигодах 

державного життя, зобов’язані відчувати й тягар, пов’язаний з ними. Так, 

обов’язок платити податки поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб, 

які живуть або перебувають у межах країни» [206, с. 247].3 Подібну думку 

обстоював С. Ю. Вітте, коли доводив доцільність загальності оподаткування, 

мотивуючи це необхідністю участі у сплаті податків усіх осіб і господарств, 

що користуються охороною держави [17, с. 53].4 

Сучасні погляди на суть податкового обов’язку дещо відрізняються 

від окреслених вище. Так, Н. Ю. Онищук розглядає податковий обов’язок у 

контексті реалізації податкових відносин. На її переконання, «податковий 

обов’язок» як правове явище являє собою один із структурних елементів, що 

утворюють юридичний зміст податкових правовідносин [84, с. 12].5 І. І. 

Кучеров характеризує податковий обов’язок як різновид публічних 

обов’язків, які держава покладає на фізичних осіб і на організації. Вчений 

                                                           
1 [172] Тургенев Н.И. Опыт теории налогов / Н.И. Тургенев // У истоков 

финансового права / под ред. А.Н. Козырина; сост. доц. А.А. Ялбулганов . – М.: Статут, 

1998. – С. 107–274. 
2 [142] Рау К. Г. Основные начала финансовой науки: в 2-х т. / К. Г. Рау. – [пер. с 

нем. под ред. Корсак А.]. – Т.1. – Спб.: Типограф. Майкова, 1867. – С. 277. 
3 [206] Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о 

государственных доходах / И.И. Янжул. – М.: Статут, 2002. – 555 с. 
4 [17] Витте С.Ю. Конспект лекций о государственном хозяйстве / С.Ю. Витте. – 

СПб.: Типография Брокгаузъ-Ефронъ, 1914. – 154 с. 
5 [84] Онищук Н. Ю. Правове регулювання виконання податкового обов’язку: 

дис…. кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Надія Юріївна Онищук. – Х., 2010. – 202 с. 
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підкреслює, що податковий обов’язок є, як і будь-який правовий обов’язок, 

юридичною мірою належної поведінки учасника правовідносин; полягає в 

обов’язку сплатити у визначеному розмірі та у встановлений строк податки 

(збори); передбачається законодавством про податки і збори; його виконання 

забезпечується силою державного примусу; виникає, змінюється та 

припиняється за наявності підстав, установлених законодавством про 

податки і збори [61, с. 140, 141]1. 

А. О. Храбров до податкового обов’язку підходить з позиції двох його 

видових проявів: а) податковий обов'язок органу, який являє собою владного 

суб'єкта, що полягає у здійсненні покладених на нього державою функції у 

сфері оподаткування; б) податковий обов'язок платників податків і зборів, 

що традиційно розглядається як обов’язок по податковому обліку, сплаті та 

звітності.[184, c. 15]2 Вчений характеризує податковий обов’язок як вид 

загально-правового обов’язку, що входить до системи обов’язків, які 

покладаються на зобов’язаних осіб, і полягає в необхідності здійснення 

певних правомірних дій з боку суб’єктів, забезпечений державним примусом 

та імперативними податково-правовими нормами [183, с. 83]3 Водночас, 

зважаючи на суб’єктний склад податкових відносин, варто приєднатися до 

позиції Д. А. Кобильніка, який переконливо доводить можливість 

покладання податкового обов’язку тільки на платників, тоді як участь 

уповноважених органів полягає в контролі за виконанням податкового 

обов’язку платниками податків, в управлінні ними [51, с. 23]4 При цьому 

аргументованою вбачається позиція М. П. Кучерявенка, який пропонує в 

                                                           
1 [61] Кучеров И. И. Налоговое право России: Курс лекций; изд. 2-е, перераб. и доп. 

/ И. И. Кучеров. – М.: Центр ЮрИнфоР, 2006. – С. 140, 141. 
2 [184] Храбров А.О. Правове регулювання виникнення, зміни і припинення 

податкового обов’язку : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук: 

12.00.07 / Андрій Олександрович Храбров. – Харків, 2004. – 213 с. 
3 [183] Храбров А. Налоговая обязанность как вид правовой обязанности / А. 

Храбров // Підприємництво, госп-во і право. — 2004. — № 5. — С. 81—83. 
4 [51] Кобильнік Д. А. Правове регулювання пільг при оподаткуванні / 

Д. А. Кобильнік. –– Х., 2002. –– 206 с. 
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окремих випадках застосовувати конструкцію правообов’язку, що 

передбачає кореспондування певним правам платника обов’язків 

контролюючих органів та навпаки [64, с. 382]1. 

Досліджуючи питання податкового обов’язку, вчені приділяють увагу 

термінологічному апарату та вказують на неправильність вживання терміна 

«податкове зобов’язання» замість «податковий обов’язок», аргументуючи це 

диспозитивною природою зобов’язання.[64, 22, 184, 84]2 У цілому 

погоджуючись з такою позицією, хотілося б її дещо уточнити. Зобов’язання 

в розумінні публічних та приватних галузей права трактується по-різному. У 

цивільному праві, наприклад, зобов’язання розглядається як різновид 

обов’язку, коли одна сторона зобов’язується виконати певні дії. Натомість, в 

податковому праві, яке є публічною галуззю, в термін «податкове 

зобов’язання» вкладається зовсім інший сенс. Так, відповідно до 

Податкового кодексу України «податкове зобов'язання – це сума коштів, яку 

платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до 

відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, 

визначені податковим законодавством …»[95]3 Отже, в податково-

правовому розумінні податкове зобов’язання – це просто сума податку, яку 

має сплатити платник. 

                                                           
1 [64] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права / Н. П. Кучерявенко. — Х. : Право, 

2002–– .— Т. 3 : Учение о налоге. — Х. : Легас—Право, 2005. — 600 с. 
2 [64, 22, 184, 84] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права / Н. П. Кучерявенко. — 

Х. : Право, 2002–– .— Т. 3 : Учение о налоге. — Х. : Легас—Право, 2005. — 600 с.; 

Головашевич О. О. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в 

Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Олександрович Головашевич. – 

Харків, 2007. – 193 с.; Храбров А.О. Правове регулювання виникнення, зміни і 

припинення податкового обов’язку : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. 

наук: 12.00.07 / Андрій Олександрович Храбров. – Харків, 2004. – 182 с.; Онищук Н. Ю. 

Правове регулювання виконання податкового обов’язку: дис…. кандидата юрид. наук: 

12.00.07 / Надія Юріївна Онищук. – Х., 2010. – 202 с. 
3 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248 
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При визначенні податкового боргу український законодавець оперує 

поняттям «податкове зобов’язання», що, на перший погляд, не узгоджується 

із термінологією податково-правового регулювання. Під податковим боргом 

розуміється «…сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням 

штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у 

встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого 

грошового зобов'язання…».[95, ст. 14.1.175]1 При цьому категорія 

«зобов’язання» зазвичай використовується у приватних галузях права – 

цивільному, господарському тощо. З цього приводу в науковій літературі 

учені наголошували, що застосовувати термін «зобов’язання» недоречно при 

характеристиці податкового обов’язку.[39, 184]2 

Податковим обов’язком наразі визнається обов'язок платника податку 

обчислити, задекларувати та сплатити суму податку та збору в порядку і 

строки, визначені Податковим кодексом України та законами з питань 

митної справи.[95]3 Це ще раз підкреслює недоречність застосування при 

характеристиці податкового обов’язку терміна «зобов’язання», що має 

цивільно-правове «забарвлення». Водночас, варто звернути увагу на 

положення ст. 5 цього Кодексу, відповідно до яких «у разі якщо поняття, 

терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, 

правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин 

оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення 

цього Кодексу».[95]4 

                                                           
1 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
2 [39, 184] Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обов’язку: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.07 / Павло Михайлович Дуравкін. – Харків, 2010. – 205 с; Храбров 

А.О. Правове регулювання виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку : дис. 

на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Андрій Олександрович 

Храбров. – Харків, 2004. – 182 с. 
3 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248 
4 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
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Саме таку ситуацію ми і маємо у нашому випадку. Стаття 14 

Податкового кодексу України визначає значне коло термінів, що 

використовуються в ході виконання приписів цього нормативного акта. 

Міститься в ній і визначення терміна «грошове зобов’язання». Під ним 

розуміється сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до 

відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) 

санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним 

вимог податкового законодавства. Тобто, йде відсилка до терміна «податкове 

зобов’язання». Під останнім розуміється «сума коштів, яку платник податків, 

у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету 

як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 

законодавством».[95]1 Отже, в даному разі ми маємо враховувати положення 

статей 5 та 14 Податкового кодексу України при трактуванні понять 

«податкове зобов’язання», «грошове зобов’язання», які використовуються 

при визначенні терміну «податковий борг». Таким чином, у податково-

правовому сенсі під термінами «податкове зобов’язання» і «грошове 

зобов’язання» розуміється сума податку, яку платник має сплатити до 

відповідного бюджету. Принципова різниця між цими термінами в тому, що 

перший застосовується у разі виконання податкового обов’язку вчасно і в 

повному обсязі, а другий – у разі порушення чинного податкового 

законодавства та виникнення у платника податкового боргу. 

Враховуючи наведені погляди на суть податкового обов’язку, а також його 

нормативне визначення, можна сформувати власне бачення щодо структури 

податкового обов’язку. На наше переконання, Податковий обов’язок має в 

своєму складі декілька елементів. По-перше, це обов’язок з податкового 

обліку. По-друге, це обов’язок зі сплати податку. По-третє, до складу 

податкового обов’язку має входити обов’язок з податкової звітності. При 

цьому в складі обов’язку з податкового обліку можна виокремити обов’язок 

                                                           
1 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
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з обліку об’єктів оподаткування та обліку суб’єктів (платників). С. В. Шахов 

крім цього в складі обов’язку з податкової звітності виокремлює обов’язок з 

формування звітних показників, їх фіксації в документах відповідної форми, 

подання звітних документів та їх подальшого зберігання протягом 

встановлених податковим законодавством строків.[191, с. 22-23]1 

Зрозуміло, що податковий обов’язок як складне багатоелементне 

явище реалізується не одномоментно. Оскільки цей обов’язок триває у часі, 

то можна виокремити декілька стадій його виконання. Утім, у рамках даного 

підрозділу достатньо буде лише умовно і найбільш узагальнено розділити 

реалізацію податкового обов’язку в часі на два етапи – до надходження 

коштів до відповідного централізованого публічного фонду та після цього.  

Повертаючись до диференціації термінів «грошове зобов’язання» і 

«податкове зобов’язання», які закріплені у нормах Податкового кодексу, та з 

урахуванням виокремлення вказаних етапів реалізації податкового обов’язку 

можна стверджувати, що термін «податкове зобов’язання» у трактовці 

Податкового кодексу України має застосовуватися до настання терміну 

сплати податку (наприклад, до моменту спливу податкового (звітного) 

періоду), у той час як терміном «грошове зобов’язання» ми маємо оперувати 

після прострочення платником виконання обов’язку зі сплати податку. 

Тобто, термін «грошове зобов’язання» в його податковому сенсі пов’язується 

із фактом неналежного виконання податкового обов’язку, прострочення зі 

сплатою податку або його несплатою взагалі. Саме тому, коли ми говоримо 

про податковий борг, ми маємо оперувати термінами «грошове 

зобов’язання», «штрафні санкції» та «пеня», які у сукупності складають суть 

податкового боргу. 

Традиційно виділяють три складові податкового обов’язку – 

обов’язок з податкового обліку, обов’язок зі сплати податку, обов’язок з 

                                                           
1 [191] Шахов С. В. Правове регулювання податкової звітності : Дис. канд. юрид. 

наук : 12.00.07 / Сергій Володимирович Шахов. – К., 2011. – 211 с.  
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податкової звітності.[64, 184, 84]1 Утім, можна побачити структурні 

елементи, що мають самостійний характер, у кожному з елементів, що 

складають податковий обов’язок. 

Обов’язок з податкового обліку можна диференціювати залежно від 

того, що обліковується. Відповідно до цього критерію можна виділяти облік 

об’єктів оподаткування та облік платників податків. У першому випадку 

йдеться про відомості, зазвичай відображені в документах податкового 

обліку самим платником. Так, на платника покладається обов’язок вести 

облік доходів, витрат, майна – іншими словами, всього того, з чим чинне 

податкове законодавство пов’язує виникнення податкового обов’язку. Така 

логіка дозволяє говорити про передування стадії обліку в процесі виконання 

податкового обов’язку.  

У чинному Податковому кодексі України при наданні дефініції 

терміна «податковий обов’язок» немає безпосереднього посилання на 

обов’язок з податкового обліку, але вказується на обов’язок задекларувати 

суму податку. На наше переконання, це близькі за змістом, але не тотожні 

категорії. Безумовно, і декларування, і облік передбачають фіксацію 

відомостей у відповідних документах. Тобто йдеться про відображення 

фактичних або прогнозованих показників у документах. Утім, облік, на 

відміну від декларування, не передбачає передачі цих відомостей іншим 

особам. Як убачається, мета обліку полягає у визначенні суми податкового 

зобов’язання, яку має сплатити платник, а декларування передбачає 

формування звітних документів та їх передачу до контролюючого органу. 

                                                           
1 [64, 184, 84] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права / Н. П. Кучерявенко. — 

Х. : Право, 2002–– .— Т. 3 : Учение о налоге. — Х. : Легас—Право, 2005. — 600 с.; 

Храбров А.О. Правове регулювання виникнення, зміни і припинення податкового 

обов’язку : дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Андрій 

Олександрович Храбров. – Харків, 2004. – 182 с.; Онищук Н. Ю. Правове регулювання 

виконання податкового обов’язку: дис…. кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Надія Юріївна 

Онищук. – Х., 2010. – 202 с. 
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Водночас облік об’єктів оподаткування не буде мати сенсу без обліку 

самих платників податків. Їх облік є необхідним для визначення суттєвих 

характеристик одного з основних елементів правового механізму податку – 

платника. Завдяки обліку платників податків і зборів контролюючі органи 

мають змогу отримувати інформацію щодо їх діяльності, появи в них об’єкта 

оподаткування, реалізації ними інших складових податкового обов’язку 

тощо.  

Часом у науковій літературі облік платників зводять лише до 

реєстраційних заходів. На наше переконання, це невірний підхід. Так, 

законодавство покладає обов’язок на фізичних та юридичних осіб 

зареєструватися в якості платників податків, але на цьому обов’язок з 

податкового обліку суб’єктів оподаткування не припиняється. Відомості про 

платників податків зберігаються в спеціальних реєстрах, які ведуться та 

актуалізуються спеціальними органами. Облік платників податків, як і облік 

об’єктів оподаткування – це не одномоментна дія, а триваючий процес, тому 

зводити його тільки до реєстрації платником податків не можна. 

Дві інші складові податкового обов’язку – обов’язок з податкової 

звітності та обов’язок зі сплати податку – не завжди слідують один за одним. 

Послідовність реалізації цих обов’язків залежить як від конкретного 

платежу, так і від порядку його сплати. Наприклад, щодо податку на додану 

вартість застосовується деклараційний спосіб сплати, який передбачає 

спочатку формування та подання податкової звітності, а потім, на підставі 

зазначених у звітних документах відомостей, сплату податку до відповідного 

бюджету. При сплаті податку на доходи фізичних осіб податковими агентами 

застосовується інший підхід – спочатку потрібно його сплатити, а потім 

надати звітність. 

Варто наголосити, що обов’язок з податкової звітності теж має 

декілька етапів реалізації, що дозволяє виокремити його складові елементи. 

Так, спочатку потрібно відобразити відомості податкового обліку в 

документах податкової звітності, після чого ці документи мають бути 
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доставлені у контролюючі органи у встановлені податковим законодавством 

строки. Нарешті, навіть після передачі документів податкової звітності до 

контролюючих органів, на платника податків покладається обов’язок їх 

зберігати протягом терміну, достатнього для проведення податкової 

перевірки. Отже, обов’язок з податкової звітності складається з обов’язків 

формування звітних документів, їх передачі контролюючим органам, 

подальшого зберігання цих документів протягом встановленого строку. 

Незважаючи на те, що законодавець чітко не визначив три складові 

податкового обов’язку у ст. 36 Податкового кодексу України, їх фактична 

наявність підтверджується підходом до встановлення відповідальності за 

порушення його виконання. Так, Главою 11 Розділу 2 Податкового кодексу 

України встановлено низку складів податкових правопорушень.[95]1 Їх 

аналіз дозволяє виокремити правопорушення, що полягають у неналежному 

виконанні вказаних нами трьох складових податкового обов’язку. Тобто 

наслідки невиконання податкового обов’язку диференційовано залежно від 

того, яку його складову не було виконано. 

У процесі дослідження сутності категорії «податковий обов’язок» 

встановлено її співвідношення з іншими спорідненими категоріями, 

наведено її структурну побудову та визначено наслідки, що настають у разі 

невиконання податкового обов’язку в цілому або окремих його елементів. В 

результаті цього було зроблено наголос на наступних принципових 

моментах. По-перше, податковий обов’язок є центральною категорією 

податкового права та має першочергове значення у порівнянні з іншими 

обов’язками платника податків. По-друге, податковий обов’язок 

розповсюджується на широке коло осіб та має загальнообов’язковий 

характер. По-третє, податкове зобов’язання не має нічого спільного із 

зобов’язанням у цивільно-правовому розумінні. По-четверте, фактично 

податковий обов’язок складається з обов’язків з податкового обліку, сплати 

                                                           
1 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 



23 

 

податку та податкової звітності. По-п’яте, кожен зі складових елементів 

податкового обов’язку має власну структуру. 

Вчасне виконання податкового обов’язку у повному обсязі є 

запорукою нормального фінансування бюджетів. Останні протягом 

бюджетного періоду виконуються одночасно за доходами та видатками, тому 

надходження податків і зборів у встановлені строки є надзвичайно важливим. 

Утім, ця мета не завжди може бути досягнута через виникнення об’єктивних 

причин або існування суб’єктивних факторів. У такому разі бюджети 

недоотримують кошти, що призводить до ускладнення виконання 

Державного та місцевого бюджетів за видатками. При виникненні 

податкового боргу важливо якомога швидше його погасити, для чого на 

практиці застосовуються механізми мотивації платників податків погасити 

свій податковий борг. 

На наш погляд, навіть за умови наявності ґрунтовних і 

міждисциплінарних досліджень у розглядуваній площині, актуальними 

залишаються проблеми різних підходів до визначення сутності податкового 

боргу, його структури, періодизації та позначення особливостей історичного 

становлення окремих шляхів погашення податкового боргу. Теоретико-

правовий аналіз податкового боргу дозволить не лише визначитись із 

сутністю даного явища, а й може стати підґрунтям для вдосконалення 

процедур його погашення. Це дозволить комплексно поліпшити 

регулювання податкових відносин, сприятиме формуванню стимулів у 

платників податків і зборів для реалізації податкового обов’язку вчасно й у 

повному обсязі. 

Цілком логічно розпочинати аналіз будь-якого явища з дослідження його 

семантики й етимології. Українське слово «борг» походить з німецької мови 

від слова «bergen» і означає «берегти», «давати пощаду», «давати строк для 

виплати» [192, с. 108].1 Дещо інше забарвлення цьому слову надає словник 

                                                           
1 [192] Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики / 

А. Шимків. — К.: Вид.дім «Києво-Моги- лянська академія», 2004. — 429 с. 
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Ф. Брокгауза та І. Єфрона, який тлумачить слово «борг» у широкому та 

вузькому розумінні. Широке передбачає характеристику будь-яких 

обов’язків, зобов’язань та відповідальності перед суспільством, організаці-

ями, самим собою, тоді як вузьке має на меті характеристику “грошового 

боргу”. Під останнім розуміється зобов’язання, що випливає з договору 

позики чи іншого договору, який накладає обов’язок сплатити точно 

визначену грошову суму.[199]1  

У цілому і в інших джерелах також спостерігаються два підходи до 

розуміння боргу – як обов’язків та як грошової суми. Наприклад, 

енциклопедичний словник видавництва Брокгауз Ф. А. та Ефрон И. А. 

визначає борг яу зобов’язання, що виникає з отримання особою у тимчасове 

користування грошей або інших речей, перед іншою особою [197, с. 181].2 

Натомість, економічний словник А. І. Архіпова, великий економічний 

словник А. В. Борисова, фінансово-економічний словник 

А. Г. Завгороднього визначають борг як грошову суму, позичену на термін 

на певних умовах, що підлягає поверненню, або як суму непогашеного 

фінансового зобов’язання [12, с. 210; 151, с. 126; 180, с.100, 40, с. 6].3 «Малий 

економічний словник» за редакцією А. М. Азріліяна наводить таку 

дефініцію: «Борг – грошова сума, взята у позику (на термін та на визначених 

умовах)»[75]4. Подібно до цього тлумачить зазначене поняття «Економічна 

                                                           
1 [199] Энциклопедический словарь/изд . Брокгауз Ф. А., Ефрон И . А. - Т. 10А. - 

СПб . : Типогр . И . А. Ефрона, 1893 . 
2 [197] Экономический словарь / [Е. Г. Багудина и др.; отв. ред. А. И. Архипов ]. — 

М.; ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 624 с. 
3 [12, 151, 180, 40, 42] Борисов А. В. Большой экономический словарь / Борисов А. 

В. - 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Книжный мир, 2005. — 860 с.; Словарь по 

экономике / [пер. с англ. под ред. П. А. Ватника]. - СПб.: Эконом. школа, 2004. — 860 с.; 

Финансовый словарь / [Благодатин А. А., Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А.]. — М.: Инфра, 

2002. — VI, - 564 с.; Економічна енциклопедія: у 3-х т. / [відп. ред. С. В. Мочерний]. - К.: 

«Академія», 2000. — Т. II. — 2000. - 848 с.; Завгородній А. Г. Фінансово-економічний 

словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк. — Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2005. — 714 с. 
4 [75] Малый экономический словарь / под ред . А. Н . Азрилияна. - М . : Ин-т нов 

. экон ., 2000. - С . 199 . 
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енциклопедія» за редакцією С. В. Мочерного: «Борг – грошова сума, взята в 

позичку на певний термін і на певних умовах»[40]1. Сучасний економічний 

словник Б. А. Райзберга пропонує вважати боргом «грошову суму, позичену 

на термін на визначених умовах, яка підлягає обов’язковому поверненню 

[141, с. 170].2 

Слушним, на наше переконання, є розуміння О. М. Тимченко вказаних 

підходів, на основі якого вчена робить висновок, що при визнанні боргом 

запозиченої суми коштів слід зважати на те, що моменту погашення передує 

факт передачі предмета борга у користування на певний строк. При цьому 

вона пояснює: «…передані гроші або інші речі вважаються боргом протягом 

всього терміну користування ними. Податкові відносини не передбачають 

елементу запозичення. Не зупиняючись тут на всьому розмаїтті теоретико-

методологічних підходів до розуміння сутності податків і визначення 

дефініції цієї категорії, ми виділимо лише те, що є спільним для всіх 

наукових напрямів і шкіл, а саме: платник податку як потенційний боржник 

не бере у держави у тимчасове користування будь-яких коштів на умовах 

поворотності, але має фінансове зобов’язання перед нею, яке необхідно 

виконати у встановлений строк. У даному випадку не має значення, чи буде 

це примусовий обов’язковий платіж, чи плата за послуги держави, чи 

страхова премія. Отже, боргом буде вважатися не сплачена у визначений 

термін сума. Це відповідає третьому варіанту тлумачення сутності 

боргу».[164]3 

Дещо по-іншому підходить до характеристики «боргу» в 

                                                           
1 [40] Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол . : С . В . Мочерний та ін . - Т. 1. - 

К . : Академія, 2000. - С . 115 . 
2 [141] Райзберг Б. А. Современный экономический словарь I Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 479 с. 
3 [164] Тимченко О. Податковий борг: сутність та явище [Електронний ресурс] / О. 

Тимченко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. - 2009. - № 3-4. - С. 3-9. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_3-4_2. – С. 5. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615382
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615382
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_3-4_2
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оподаткуванні В. М. Мельник, на переконання якого «відносини оподатку-

вання здійснюються саме у грошовій формі, тобто будь-яка недоплачена у 

встановлений термін сума повинна сприйматися як грошовий борг. Але 

податки справляються не на основі договору. Це дає підстави сумніватися у 

точності визначення такої недоплати поняттям “податковий 

борг”…Щоправда, варто зауважити, що не сплачений вчасно податок – це 

грошова сума, автоматично позичена в держави, але ж при цьому платником 

терміни і умови ніяк не погоджувалися... Отже, і в такому разі тер-

мінологічна невідповідність є очевидною.[77]1 У цілому з такою позицією 

можна погодитись лише у разі однозначної правоти контролюючого органу, 

який в змозі визначити суму податкового боргу. Проте у разі, коли гроші, що 

належать платнику, визначаються податковим боргом помилково або 

незаконно, не можна беззаперечно стверджувати про автоматичне позичання 

яких-небудь сум у держави. 

Крім того, варто звернути увагу на застосування при характеристиці 

податкових відносин такого поняття, як «недоїмка». Так, до прийняття 

Податкового кодексу України Законом України надавалося таке визначення 

податкового боргу: «податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з 

урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене 

платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому 

порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на 

суму такого податкового зобов'язання».[132]2 Тобто фактично 

ототожнювалися поняття «податковий борг» та «податкова недоїмка». 

В. М. Мельник з цього приводу зауважує, що визначення податкового 

                                                           
1 [77] Мельник В. М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу 

й адміністрування [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, А. М. Яковлєва // Наукові праці 

НДФІ. - 2010. - Вип. 4. - С. 3-10. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2010_4_2. – С. 4-5. 
2 [132] Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Закон України № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44. 
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боргу та його уподібнення з недоїмкою є суперечливим. На користь такої 

позиції автор наводить низку аргументів. По-перше, на його переконання, не 

можна ототожнювати борг і недоїмку, оскільки поняття боргу стосується 

переважно договірних відносин, у процесі яких позичається сума на певних 

умовах та на визначений термін, а недоїмка - це частина обов’язкового 

платежу, податку, не внесена до бюджету платником у встановлений 

державою термін. Боргом також визнається сума, термін сплати якої настане 

у майбутньому, а недоїмкою - лише сума, термін сплати якої минув. По-

друге, недоїмка не може включати до свого складу суми штрафів та пені, 

оскільки останні апріорі не повинні плануватися до справляння, отже, не 

можуть кваліфікуватися як суми, недобрані державою.[77]1 

Більш детально та аргументовано підходить до диференціації термінів 

«податковий борг» та «податкова недоїмка» О. М. Тимченко. Спираючись на 

запропоновані в енциклопедичній та словниково-довідковій літературі 

твердження, вчена зауважує, що у більшості випадків недоїмка визначається 

як сума податку чи іншого обов’язкового платежу, не внесена у встановлений 

термін [42, с. 355; 43, с. 322; 179, с. 294],2 та наголошує, що «подібне 

тлумачення цього поняття фактично ставить знак рівності між ним і 

податковим боргом, тому що не внесеною у встановлений строк може бути 

як узгоджена, так і прихована сума податкового зобов’язання, незалежно від 

того, виявлена вона при перевірці чи ні.»[164] 3 
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Водночас, як слушно зауважує О. М. Тимченко, в науковій літературі 

зустрічається також розуміння недоїмки як недовнесеної в установлений 

термін частини податку або обов’язкового платежу [180, с. 183; 40, с. 551].1 

Це, на переконання вченої, дає підстави вважати, що «повна сума податку, 

належна сплаті до бюджету, відома, але вчасно внесено її частину, решта ж 

залишилася боргом. У такому варіанті поняття недоїмки тотожне поняттю 

податкового боргу, визначеному у чинному законодавстві України.»[164]2 

Утім, вважаємо, що в даному випадку не враховуються часові межи 

виконання податкового обов’язку. Так, сума податку (податкового 

зобов’язання) може бути визначена та частково сплачена, але в даному 

випадку навряд чи доцільно говорити про всю цю суму як про податковий 

борг – боргом залишається тільки несплачена сума, на яку разом із санкціями 

продовжує нараховуватися пеня. 

Утім, варто визнати слушною запропоновану О. М. Тимченко 

характеристику методів, що застосовуються до платників у разі виникнення 

податкового боргу. Критикуючи підхід тих економістів, які тлумачать 

недоїмку як не внесену в установлений термін суму податку чи іншого 

обов’язкового платежу, яка підлягає безспірному стягненню [55, с. 15; 152, 

с. 372],3 О. М. Тимченко доводить некоректність подібної дефініції: 

«…недоїмка може бути стягнута як у безспірному порядку, так і сплачена 
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платником у результаті застосування інших заходів та способів управління 

податковою заборгованістю. Це залежить від характеру обмежень 

управлінських дій податківців, спрямованих на ліквідацію податкового бор-

гу. Але суть явища не може змінюватися під впливом суб’єктивної діяльності 

людини…».[164]1 

При аналізі поняття «податковий борг» необхідно робити наголос на 

публічному характері цієї категорії. Проте, навряд чи можливо окреслити 

єдиний вектор, в якому можна визначати суть даної категорії, але 

розпочинати аналіз наявних в науковій літературі дефініцій податкового 

боргу варто з етимологічного його розуміння.  

Хотілося б звернути увагу на підхід О. М. Десятнюка який, керуючись 

матеріалами Вікіпедії, намагається вивести власне визначення податкового 

боргу. На його переконання  зміст податкового боргу потрібно розуміти як 

суму грошових зобов’язань платників податків, яка заборгована ними 

державі. «Якщо поглибити рівень наукової абстракції, то в основі визначення 

податкового боргу виділяються такі постулати: в основі змісту податкового 

боргу лежать фінансові відносини з приводу залучення до бюджету держави 

грошових коштів та виконання податкових зобов’язань платниками 

податків; формою податкового зобов’язання є сплата обов’язкових платежів, 

які встановлені державою; боржником щодо податкового боргу виступає 

суспільство в особі платників податків.»[31]2 У своїх твердженнях автор 

плутає такі важливі категорії, як «зобов’язання» та «обов’язок», які в різних 

галузях права набувають неоднакового значення. 

Далі О. М. Десятнюк зазначає, що «етимологічно поняття «податковий 
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борг» пов’язано із фінансовими зобов’язаннями платників податків перед 

державою, які підлягають сплаті у встановлені законодавством строки. При 

цьому основними ознаками, які характеризують податковий борг, є такі: 

податковий борг – це сума фактичної заборгованості платника податків, яка 

виникла внаслідок невиконання податкових зобов’язань перед державними 

та місцевими органами влади за певний звітний період; податковий борг - це 

результат діяльності юридичних та фізичних осіб, внаслідок якої виникають 

спірні відносини з приводу добровільної сплати чи примусового стягнення 

суми податкової заборгованості органами державної виконавчої влади 

України; податковий борг - це систематичне чи одноразове не виконання 

зобов’язань платників податків перед державою зі сплати податків і 

зборів.»[31]1 Загальновідомо, що будь-яке явище характеризується певними 

ознаками, які у сукупності дають об’єктивне про нього уявлення. Зважаючи 

на це, підхід О. М. Десятнюка вбачається хибним, адже він низку коротких 

визначень податкового боргу називає «ознаками, які характеризують 

податковий борг». 

У підсумку О. М. Десятнюк приходить до такого визначення 

податкового боргу: «це негативний фіскальний наслідок безпосереднього 

невиконання або неналежного виконання платниками податків своїх 

соціальних зобов’язань, які проявляються у вигляді обов’язкових платежів 

до бюджетів та державних цільових фондів. Суб’єктами управління 

податковим боргом є представники контролюючих органів, які можуть за 

допомогою різних методів і способів адміністративної діяльності 

цілеспрямовано впливати на стан заборгованості платників податків.»[31]2  
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На соціальному аспекті невиконання податкового обов’язку 

зупинялась О. М. Тимченко: «Податковий борг підсилює нерівномірність 

розподілу, що негативно впливає на купівельну спроможність. За рахунок 

ухилення від сплати податків, формуються надлишкові доходи індивідів, які 

не використовуються на споживання. Водночас податковий борг звужує 

фінансові можливості держави стосовно величини заробітної плати 

працівників організацій та установ, що фінансуються із бюджету, 

обмежуючи споживання численної (зокрема, в Україні) категорії споживачів. 

Податковий борг збільшує сукупний попит, проте в умовах, коли попит 

значної частини населення залежить від обсягів бюджетного фінансування, 

податкова заборгованість не сприяє максимізації споживання, відтак 

створенню передумов економічного зростання. Несплата податків зменшує 

можливості держави використання податків як інструментів регулювання 

пропорцій між інвестиціями та споживанням.»[165]1 

Про важливість економічного аспекту податкового боргу говорить 

В. А. Ільяшенко, який вважає податкову заборгованість проблемою 

соціально-економічною: «брак бюджетних надходжень веде до скорочення 

потенційних можливостей держави здійснювати вкладення в економіку та 

нарощування людського капіталу. Останнє є одним із чинників розвитку 

деформацій ринку у масштабах країни та послаблення національних позицій 

у міжнародній конкуренції. Який би з названих зрізів не аналізувався, 

висновок може бути лише один: наявність податкової заборгованості у будь-

якому розмірі – це суспільне зло, що порушує права всіх громадян, 

позбавляючи державу джерел фінансування їхніх потреб. Однак аналіз 

конкретних показників податкового боргу у конкретних соціально-

економічних умовах тієї чи іншої країни дозволяє встановити глибину 

                                                           
1 [165] Тимченко О. М. Вплив податкового боргу на споживання та інвестиції 
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проблеми, зважаючи також на фактори її місця і часу.»[44]1 При цьому варто 

відзначити, що замість поняття «податковий борг» використовується термін 

«податкова заборгованість», який наразі в податковому регулюванні не 

застосовується. 

Убачається, що наведені підходи О. М. Десятнюка, О. М. Тимченко та 

В. А. Ільяшенко не відображають окремих сутнісних характеристик 

податкового боргу як економіко-правової категорії. У даному разі основний 

акцент робиться на економічному та соціальному аспектах неналежного 

виконання податкового обов’язку. Утім, оподаткування здійснюється у чітко 

визначених правових рамках, тому потрібно зважати й на правову складову 

податкового боргу. 

Певну пограничну позицію займає А. М. Яковлєва, яка пропонує 

податковий борг відносити до невиконаного вчасно позадоговірного 

зобов’язання, оскільки це зобов’язання настає незалежно від волі учасників. 

На її думку платник податків не має можливості самостійно обирати суму 

податкового зобов’язання, особливості його визначення та строки 

погашення, ці питання регулюються законом [205, 204].2 Виходячи з цього 

вчена розкриває економічний зміст поняття податкового боргу та 

характеризує його як грошове зобов’язання (з урахуванням фінансової 

санкції за її наявності), визначене платником податків самостійно або 

шляхом застосування адміністративних чи судових процедур та не виконане 

вчасно, а також пеня, що нарахована на розмір вказаного грошового 

                                                           
1 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 

34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 35. 
2 [205, 204] Яковлєва А. М. Основні причини виникнення податкового боргу / А. 

М. Яковлєва // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 4 (118). - С. 228-233.  Яковлєва 

А. М. Податковий борг: економічний зміст і дискусійні питання / А. М. Яковлєва // 

Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3 (117). - С. 230-234. 
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зобов’язання [203].1 При цьому окрім економічної складової вчена 

торкається також аспектів відповідальності, які лежать вже суто в правовій 

площині. 

Певною своєрідністю відрізняється підхід адміністративістів до 

визначення категорії «податковий борг». О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок 

[32]2 та В. А. Бортняк [13]3 пропонують враховувати декілька принципових 

моментів при характеристиці податкового боргу. На їх переконання, по-

перше, це сума фактичної заборгованості суб’єкта господарювання (фізичної 

або юридичної особи), яка виникла внаслідок невиконання податкових 

зобов’язань перед державними та місцевими органами влади за певний 

звітний період. По-друге, це результат діяльності юридичних та фізичних 

осіб, внаслідок якої виникають спірні відносини з приводу добровільної 

сплати чи примусового стягнення суми податкової заборгованості органами 

державної виконавчої влади України. По-третє, це систематичне чи 

одноразове не виконання зобов’язань платниками податків перед державою 

зі сплати податків і зборів. При цьому вказані моменти не розкривають самої 

суті податкового боргу як складної економіко-правової категорії, не 

визначають характерних його рис. 

На переконання О. М. Десятнюка та Т. Я. Маршалока «зміст 

податкового боргу базується на суспільно-фінансових відносинах з приводу 

залучення в бюджет держави грошових коштів та сплати податкових 

зобов’язань платниками податків; боржником щодо податкового боргу 

виступає суспільство в особі платників податків; формою податкового 

                                                           
1 [203] Яковлєва А. М. Мінімізація податкового боргу: фіскальні ефекти та 

адміністративні важелі: ав- тореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата 
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університет». - К., 2012. - 20 с. 
2 [32] Десятнюк О. М. Управління податковим боргом : навчальний посібник / О. 

М. Десятнюк, Т. Я. Мар- шалок. - Тернопіль : Вектор. 2013. - 340 с. 
3 [13] Бортняк В. А. Механізм стягнення податкового боргу (адміністративно-

правовий аспект): авто- реф. дис. на здобуття наукового ступеня кандадата юридичних 
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зобов’язання є несплата обов’язкових платежів, які встановлені державою» 

[32, с. 12].1 У даному випадку податковий борг розглядається через призму 

правовідносин між платниками та публічним утворенням. 

Викликає певні заперечення визначення податкового боргу, 

запропоноване О. І. Юр’євою, а саме: «податковий борг – це не виконане 

платником податків грошове зобов’язання (з урахуванням фінансової санкції 

за її наявності) перед державою у сумі та в терміни, що визначені 

законодавством, яке узгоджене ним самостійно або в порядку оскарження, а 

також пеня, що нарахована на суму такого грошового зобов’язання.»[200]2 

Аналогічну позицію обстоює В. В. Угрин, який розуміє під податковим 

боргом добровільне невиконання у встановлений термін узгодженого 

податкового зобов’язання платником податків перед державою, а також 

несплачені штрафна санкція та пеня за їх наявності.[173]3 

На наше переконання, в даному разі очевидною є підміна понять. 

Грошове зобов’язання не може бути виконане чи невиконане. Відповідно до 

чинної редакції Податкового кодексу України грошове зобов'язання 

платника податків – це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити 

до відповідного бюджету.[96]4 Виконувати належним чи неналежним чином 

можна податковий обов’язок, а не грошове зобов’язання. Тому більш 

аргументованою нам вбачається позиція О. Тимченко, яка визначає 

податковий борг як не сплачену в установлений термін суму податкового 
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зобов’язання унаслідок невиконання платником обов’язку перед державою зі 

сплати податків, виходячи з установлених законодавством норм, на підставі 

достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період.[164]1  

В іншій своїй роботі О. М. Тимченко уточнює зміст податкового боргу 

і трактує його як несплачену в установлений термін суму податкового 

зобов’язання до бюджету, виходячи з установлених законодавством норм, 

незалежно від факту узгодження цієї суми з платником [162].2 Вбачається, 

що подібне уточнення має хибний характер, адже до моменту узгодження 

суми податкового зобов’язання податковий борг не може бути стягнуто. 

Можливість стягнення податкового боргу є ознакою, яка відрізняє звичайний 

податковий борг від безнадійного, а сама процедура узгодження є 

невід’ємною складовою процесу адміністрування податкового боргу. 

В. Л. Грищук характеризує виникнення податкового боргу як 

юридичний факт, пов’язаний із несплатою суми податкового зобов’язання 

зобов’язаною особою протягом установленого строку.[27]3 Водночас вчений 

розрізняє два напрями, за якими можна досліджувати податковий борг. На 

його переконання його можна розглядати як певне підсумкове явище, що 

породжує необхідність застосування санкцій, та як явище, що передбачає 

новий рівень узгодження податкового зобов’язання.[27]4 Доцільність такого 
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ім. В. Гетьмана». — К., 2010. — 32 с. 
3 [27] Грищук В. Л. Реалізація примусу органами Державної податкової служби 
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підходу підкреслюється і позицією судових органів. Також виникає питання 

щодо моменту трансформації податкового боргу та входження його 

складовою в податкове зобов’язання. Особливо специфічних рис ця ситуація 

набуває в тій ситуації, коли суб’єкт підприємницької діяльності має намір 

оскаржити податкове повідомлення-рішення [194].1 

О. О. Долгий [37]2 та И. И. Кучеров [62]3 визначають поняття 

«податковий борг» виходячи з одного з етапів бюджетного процесу – на-

повнення державного бюджету. На їх переконання, податковий борг виражає 

собою результат взаємозв’язків виконавчих органів державної влади з 

юридичними та фізичними особами в частині формування державного 

бюджету. Подібний підхід вбачається нам занадто вузьким. Перша стадія 

бюджетного процесу спрямована на формування дохідних частин 

державного та місцевих бюджетів, які наповнюються за рахунок різних 

джерел, у тому числі і податкових. При цьому в Україні, як і у багатьох інших 

державах, існують загальнодержавні та місцеві податки і збори. Перші або 

повністю надходять до державного бюджету, або розподіляються у 

визначених бюджетним законодавством пропорціях між державним та 

місцевими бюджетами, тоді як другі надходять виключно до місцевих 

бюджетів. Саме тому пов’язувати суть поняття «податковий борг» із 

невиконанням або неналежним виконанням податкового обов’язку по 

загальнодержавним податкам (навіть по їх частині, яка зараховується тільки 

                                                           

[Електронний ресурс] / В. Л. Грищук // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 161-165. - Режим 
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до державного бюджету), є недоречним, адже податковий борг може 

існувати і в разі несплати місцевих податків. 

У роботах деяких авторів можна помітити використання при 

характеристиці податкового боргу конструкцій, які не притаманні 

публічному регулюванню. Наприклад, О. О. Довгий визначає податковий 

борг як загальну суму емітованих, але не погашених зобов'язань з 

нарахованими відсотками, а також прийнятих платниками податків на себе у 

відповідний спосіб зобов'язань [36].1 С. Теньков вважає, що податковий 

борг — це сума заборгованості за випущеними і непогашеними борговими 

зобов'язаннями платників податків, включаючи нараховані за ними відсотки. 

[159]2 У даному випадку вчені оперують поняттям «емітент». Це поняття 

застосовують у банківській діяльності (емітент – банк-резидент, що здійснює 

випуск електронних грошей і бере на себе зобов'язання з їх погашення[103]3; 

банк, що є учасником платіжної системи та здійснює емісію електронних 

платіжних засобів[131]4), при здійсненні обігу цінних паперів (емітент – 

фінансова установа, яка здійснює емісію іпотечних облігацій[129]5; 

юридична особа, яка від свого імені розміщує акції і бере на себе 

зобов'язання за ними перед їх власниками[123]6) та навіть при здійсненні 

                                                           
1 [36] Довгий О. О. Структурно-галузева характеристика податкового боргу: 

загальнодержавний та регіональний аспекти // Збірник матеріалів науково-практичної 

конференції: «Бюджетно-податкова політика: теорія, практика. Проблеми». — Ірпінь: 

НАДПС України, 2003. - С. 45-47. 
2 [159] Теньков С. Заборгованість і способи її ліквідації // ВПСУ - 2009. - № 46. - С. 

52. 
3 [103] Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного 

банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей : Постанова 

Національного Банку України № 481 від 04.11.2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. 

– № 100. – Ст. 3571. 
4 [131] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України № 2346-

III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137. 
5 [129] Про іпотечні облігації : Закон України № 3273-IV від 22.12.2005 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – Ст. 134. 
6 [123] Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій 

акціонерних товариств за номінальною вартістю : Наказ Фонду Державного Майна № 878 

від 29.07.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 66. – Ст. 2224. 
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операцій з нерухомістю (емітент сертифікатів фонду операцій з 

нерухомістю – управитель, який від свого імені випускає і розміщує 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю[115]1). При цьому, на наше 

переконання, говорити про емітента податкових зобов’язань не можна. Сам 

термін «емітент» не використовується при характеристиці платників 

податків або держави чи територіальної громади як власників отриманих від 

податків і зборів коштів. Це обумовлено також різним режимом правового 

регулювання приватних та публічних відносин. 

Продовжуючи розмежовувати різні підходи до характеристики боргу, 

вважаємо за необхідне приєднатися до думки О. І. Юр’євої, яка вважає 

дискусійними підходи до визначення змісту поняття «податковий борг» 

О. Д. Головка й  В. Тарасенка. Перший характеризує податковий борг як 

сукупність заходів для вирішення суперечностей між економічними та 

соціальними потребами суспільства в результаті формування додаткових 

ресурсів держави за рахунок запозичення грошових коштів у юридичних та 

фізичних осіб.[23]2 Другий – як особливі фінансові відносини, у яких 

суб’єкти підприємництва виступають позичальниками, а запозичена сума 

становить величину податкового боргу [158].3 З цього приводу О. І. Юр’єва 

влучно зауважує, що «елемент запозичення лежить в основі змісту кредитно-

фінансових відносин з приводу залучення державою додаткових фінансових 

ресурсів та не є прийнятним для податкових відносин. Платник податків має 

                                                           
1 [115] Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій 

установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при 

створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення 

емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю : Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг № 1866 від 29.07.2004 р. // Офіційний вісник 

України. – 2004. – № 36. – Ст. 2432. 
2 [23] Головко О. Д. Податкова заборгованість / Головко О.Д. - Вісник податкової 

служби України. - 2007. - №1(41). - С.21-24. 
3 [158] Тарасенко В. Стягнення (погашення) податкового боргу / В. Тарасенко // 

Вісник податкової служби України. - 2002. - № 33. - С. 34-37. 
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фінансові (грошові) зобов’язання перед державою, проте такі зобов’язання 

не є тотожними поняттю запозичення коштів.»[200]1 

Останнім часом у науковій літературі з’являються публікації, в яких 

виникнення податкового боргу розглядається виключно як злочин. 

Аргументація такої позиції заслуговує на особливу увагу. Наприклад 

В. А. Ільяшенко стверджує: «якщо згідно з чинним законодавством 

підприємницька діяльність організується на свій страх і ризик, ведеться на 

умовах, що не зашкоджують суспільному і природному середовищу, то 

нанесення збитків суспільству непогашенням податкового боргу (у 

результаті неналежної організації справи) повинне передбачати кримінальну 

відповідальність засновників суб’єкта. Така відповідальність не може бути 

меншою, ніж та, що несуть керівники юридичних осіб за навмисне ухилення 

від оподаткування. Її запровадження сприяло б зменшенню потенційно 

можливих майбутніх боргів по податках завдяки морально-психологічному 

впливу на платників.»[44]2  

При цьому В. А. Ільяшенко пропонує чинити психологічну дію на 

теперішніх платників, що, на її думку, слугуватиме зменшенню випадків 

фіктивного (чи імітованого) банкрутства. Також вона впевнена у дієвості 

прикладу для майбутніх платників, які плануватимуть свою діяльність, у 

першу чергу враховуючи фінансові зобов’язання перед державою та 

суспільством. Продовжуючи свою віктимну концепцію В. А. Ільяшенко 

зазначає, що «у випадку, коли сума боргу не дозволяє притягти до 

кримінальної відповідальності, (особливо за банкрутства фізичної особи - 

суб’єкта підприємницької діяльності) доцільно було б застосовувати 
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поступові вирахування із заробітної плати, а для офіційно не 

працевлаштованих – примус праці боржника на громадських роботах аж до 

повного погашення податкового боргу.»[44]1 

Як уявляється, бракує аргументації у доведенні своєї позиції 

С. І. Лекарю, який теж характеризує виникнення податкового боргу як 

злочин: «оскільки ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) є діяння, вчинене особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці 

діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних 

цільових фондів [58],2 то де-факто ухилення, безумовно, є випадком 

створення податкового боргу.» [69]3 Проте відповідно до Податкового 

кодексу податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов’язання 

[93],4 тому поки суму донарахованих платежів не буде узгоджено боржником 

самостійно або за його справою не буде винесено судове рішення, сума, на 

яку відбулося ухилення податковим боргом, вважатися не може. Це, своєю 

чергою, ускладнює процес встановлення збитків, завданих державі, оскільки 

не дозволяє точно встановити розмір штрафу і пені для реалізації ч. 4 ст. 212 

Кримінального кодексу України, а також можливість вжиття заходів 

забезпечення погашення заборгованості до вироку суду в такому разі, що 

станом на 01.04.2013 р. рівень узгодженості впав на 47,1% [88].5 У даному 

                                                           
1 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 

34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 37. 
2 [58] Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001№ 2341-III. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 
3 [69] Лекарь С. І. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза 

економічній безпеці держави[Електронний ресурс] / С. І. Лекарь, В. П. Мартинюк, Н. М. 

Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 

серія економічна. - 2013. - Вип. 2. - С. 66-78 . - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2013_2_10. – С. 71. 
4 [93] Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/doccatalog/document?id= 300559 
5 [88] Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://minrd.gov.ua/ 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%95%D0%BA.
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випадку зовсім не береться до уваги процес адміністрування податків взагалі 

та податкового боргу зокрема. Виникнення податкового боргу може бути 

зумовлене різними причинами – як суб’єктивного, так і об’єктивного 

характеру. Характеризувати виникнення податкового боргу, що виник 

внаслідок об’єктивних причин, як злочин в корні невірно. Крім того, в 

чинному законодавстві передбачені механізми звільнення від 

відповідальності за несвоєчасну сплату загальнообов’язкових платежів при 

настанні певних обставин – наприклад, при веденні військових дій. Саме 

тому ми вважаємо підходи В. А. Ільяшенко та С. І. Лекаря до характеристики 

податкового боргу як злочину необґрунтованими.  

В даному випадку доречно буде згадати про позицію І. Майбурова: 

«податки можуть сплачуватися тільки із законних господарських операцій, 

таким чином податки характеризуються легітимністю» [73, с. 20].1 

Спираючись на цей постулат О. Тимченко слушно вказує, що «податковий 

борг може виникати лише при несплаті законно нарахованого та узгодженого 

податкового зобов’язання. В іншому випадку ми не можемо вважати, що 

платник податку є потенційним боржником виходячи із того, що переважна 

більшість платників є обов’язково порушниками податкового законодавства 

в частині ухилення від сплати податків або допущення помилок» [163, с. 39].2 

На наше переконання, при характеристиці податкового боргу та 

підстав, які призвели до його виникнення, потрібно чітко розуміти, про що 

йде мова – про ухилення від оподаткування, його оптимізацію або про 

уникнення оподаткування. Незважаючи на те, що всі ці дії призводять до 

зниження податкового навантаження, вони мають різну мету й природу. У 

даному контексті цікавою вбачається думка О. Тимченко, яка ставить і 

намагається обґрунтувати відповідь на питання: чи вважати ухиленням 

                                                           
1 [73] Майбуров И. А. Теория и история налогообложения. I И. А. Майбуров и др. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 2011. - 422 с. 
2 [163] Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент 

I О. М. Тимченко. - К. : КНЕУ, 2009. - 228 с. 
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законні схеми і нелегальні способи мінімізації податкових зобов’язань [42, с. 

66]1 чи лише протиправні дії з боку платників, що призводять до несплати 

належних сум [151, с. 599].2 Вчена при цьому підкреслює, що законні схеми 

уникнення оподаткування своїм результатом мають зменшення надходжень 

до публічних грошових фондів, але платник не несе відповідальності, оскі-

льки закон він не порушив.[164]3 Дійсно, відсутність порушень при сплаті 

податку або виконанні інших складових податкового обов’язку само по собі 

не може призводити до виникнення податкового боргу. 

Разом із тим, важко цілком пристати на позицію О. Тимченко у питанні 

розмежування понять «ухилення від оподаткування» та «уникнення 

оподаткування». Вчена зазначає, що «платник винен державі лише те, що він 

не сплатив у результаті порушення податкового законодавства. Отже, у 

розумінні ухилення від сплати податків ми приєднуємося до групи 

науковців, які розглядають це явище як наслідок незаконних дій платників 

податків щодо їх зобов’язань перед бюджетом.»[164]4 З цим складно не 

погодитись, але маємо наголосити, що застосування законних способів 

мінімізації податкових зобов’язань (про це йшлося в попередньому абзаці) 

фактично є уникненням від оподаткування, що не призводить до виникнення 

податкового боргу. 

Доволі слушним, з нашого погляду, є підхід О. І. Максака, який 

пропонує розрізняти уникнення від оподаткування та податкове планування. 

                                                           
1 [42] Завгородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. 

Вознюк. — Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 714 с. 
2 [151] Словарь по экономике / [пер. с англ. под ред. П. А. Ватника]. - СПб.: Эконом. 

школа, 2004. — 860 с. 
3 [164] Тимченко О. Податковий борг: сутність та явище [Електронний ресурс] / О. 

Тимченко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. - 2009. - № 3-4. - С. 3-9. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_3-4_2. – С. 6. 
4 [164] Тимченко О. Податковий борг: сутність та явище [Електронний ресурс] / О. 

Тимченко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. - 2009. - № 3-4. - С. 3-9. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_3-4_2. – С. 6. 
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На його переконання, «у межах правомірної поведінки платника податків, що 

позначається категорією «податкове планування», виділено групу сумнівних 

діянь, які охоплюються поняттям «уникнення оподаткування 

(неприйнятне)», адже визнання уникнення оподаткування однопорядковою з 

податковим плануванням категорією з необхідністю поставило б питання 

про визначення правового статусу останнього поруч з такими категоріями, 

як «законне податкове планування» та «незаконне ухилення від 

оподаткування», тобто визначення законності чи незаконності відповідних 

діянь платника податків».[74]1  

Логічною та вичерпною є аргументація щодо місця податкового 

планування, надана О. І. Максаком. Він доводить, що уникнення 

оподаткування є складовою частиною податкового планування та надає 

переконливі аргументи: «по-перше, збереження загальної презумпції 

правомірності дій платника податків із законного уникнення або мінімізації 

податкових зобов'язань; по-друге, фактичне визнання правомірності 

змагальності у сфері оподаткування між державою та особою у межах діянь, 

не заборонених чинним податковим законодавством; по-третє, збереження 

обов'язку доведення неправомірності діянь платника податків з уникнення 

неприйнятного оподаткування за податковими органами».[74]2 У будь-якому 

разі, не заглиблюючись у деталізацію наведених понять, їх структуру, можна 

стверджувати, що податковий борг виникає у деліктних умовах, коли наявне 

або правопорушення з боку платника (невиконання обов’язку зі сплати того 

або іншого платежу), або з боку посадової особи контролюючого органу (у 

разі незаконних дій цієї особи, що формалізують податковий борг, який 

                                                           
1 [74] Максак О. І. Правове регулювання уникнення подвійного оподаткування : 

Дис. ... канд. юрид. наук / Олег Іванович Максак. – Національна юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 201 с.– С. 8. 
2 [74] Максак О. І. Правове регулювання уникнення подвійного оподаткування : 

Дис. ... канд. юрид. наук / Олег Іванович Максак. – Національна юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 201 с.– С. 8. 
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насправді є відсутнім через фактичне належне виконання платником 

покладених на нього обов’язків). 

Часом у науковій літературі при характеристиці відносин оподаткування 

поряд із терміном «податковий борг» застосовують терміни «податкова 

заборгованість», «недоїмка» тощо. В. М. Мельник пропонує обмежитися 

застосуванням терміна «недоїмка» в енциклопедичному варіанті. При цьому 

він наголошує, що «зрозумілими є прагнення сучасних фіскальних служб 

щодо розгляду недоплачених податків разом зі штрафами та пенею, адже це 

зумовлює певні зручності в адмініструванні податків (визначення об’єктів 

застави у співвідношенні до загальної суми, що підлягатиме сплаті; 

визначення безнадійного боргу тощо) У такому разі точнішим було б 

вживання терміну «податкова заборгованість» із визначенням, аналогічним 

законодавчо встановленому нині щодо податкового боргу.»[77]1 Вчений 

також застерігає від можливої плутанини, пов’язаної з паралельним 

існуванням визначення «заборгованість з податку». Остання, на його 

переконання, являє собою «не виплачену в обумовлені законом терміни суму 

податку через суб’єктивні та об’єктивні причини»[75]2 і фактично є 

тотожною недоїмці та може розглядатися як складова податкової 

заборгованості[77]3. Вважаємо за необхідне уточнити і доповнити такий 

підхід, адже в даному разі відбувається підміна понять – податковий борг не 

тотожний податковій заборгованості. 

                                                           
1 [77] Мельник В. М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу 

й адміністрування [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, А. М. Яковлєва // Наукові праці 

НДФІ. - 2010. - Вип. 4. - С. 3-10. - Режим 
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2 [75] Малый экономический словарь / под ред . А. Н . Азрилияна. - М . : Ин-т нов 

. экон , 2000 - С 224 
3 [77] Мельник В. М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу 

й адміністрування [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, А. М. Яковлєва // Наукові праці 
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Водночас навряд чи можна однозначно стверджувати, що термін 

«заборгованість» є виключно приватно-правовим. Він використовується у 

сфері публічного фінансового регулювання. Наприклад, заборгованістю 

вважається «прострочена більше ніж два роки заборгованість юридичних 

осіб - резидентів щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, 

пов'язаних з виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету 

Міністрів України».[134]1 Раніше цей термін застосовувався при сплаті 

деяких зборів, які зараз не включені до податкової системи України (йдеться 

про прострочену більше одного року заборгованість із збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування, включаючи суми пені, нарахованої за 

несвоєчасну сплату збору).[107]2 Утім зараз податкове законодавство не 

використовує термін «заборгованість» при встановленні порядку 

адміністрування податків, зборів, а також при погашенні податкового боргу. 

Наразі законодавець під податковим боргом розуміє суму узгодженого 

грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), 

яке не сплачене платником податків у встановлений Податковим кодексом 

строк, а також пеню, нараховану на суму такого грошового зобов'язання.[96]3 

Отже, застосування на практиці замість терміна «податковий борг» терміна 

«податкова заборгованість» є недоречним. 

Чинне українське податкове законодавство визначає податковий борг 

як суму не сплаченого платником податків у встановлений Податковим 

кодексом України строк узгодженого грошового зобов’язання з урахуванням 

                                                           
1 [134] Про проведення відкритих аукціонів з продажу права вимоги за 

простроченою більше ніж два роки заборгованістю юридичних осіб - резидентів щодо 

відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням 

гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету 

Міністрів України № 1475 від 28.09.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 40. 

– Ст. 1684. 
2 [107] Про додаткові заходи щодо забезпечення надходження збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування : Кабінету Міністрів України № 75 від 24.01.1998 р. // 

Офіційний вісник України. – 1998. – № 4. – Ст. 138. 
3 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 



46 

 

штрафних санкцій (за їх наявності) та пені, нарахованої на суму такого 

грошового зобов'язання.[95]1 З цього випливає, що законодавець закладає 

трьохелементну структуру податкового боргу та виокремлює в його складі: 

1) узгоджене грошове зобов’язання; 

2) штрафні санкції; 

3) пеню. 

При цьому певна невизначеність у Податковому кодексі існує щодо 

першого елементу. Так, відповідно до положень п. 14.1.39 ст. 14 Кодексу 

грошовим зобов'язанням платника податків є сума коштів, яку платник 

податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове 

зобов'язання 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. [95]2 На перший 

погляд, така конструкція узгоджується із нормами п. 14.1.175 ст. 14 цього 

нормативного акта, які закріплюють структуру та склад податкового боргу. 

Слід зауважити, якщо йдеться про грошове зобов’язання у складі 

податкового боргу, то цілком логічно таке зобов’язання називати 

податковим. 

На жаль, подібна логіка не спостерігається в Податковому кодексі 

України, в якому законодавець дещо по-іншому визначає податкове 

зобов’язання. Так, відповідно до норм п. 14.1.156 ст. 14 Податкового кодексу 

України податковим зобов'язанням є сума коштів, яку платник податків, у 

тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як 

податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим 

                                                           
1 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
2 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
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законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у 

податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).[96]1 

Тобто поряд із поняттям «грошове зобов’язання» в рамках податкового 

регулювання виникає ще одне поняття – «податкове зобов’язання». 

На наше переконання ці два поняття не є тотожними. Незважаючи на 

те, що кожне з них фактично відображає суму податку, яку платник має 

сплатити, вони різні за функціональним призначенням такої суми та 

диференціюються в розрізі процедур виконання податкового обов’язку. 

Отже, варто визначитись із підходами до суті податкового обов’язку для 

правильного вирішення питання щодо диференціації понять «податкове 

зобов’язання» та «грошове зобов’язання». 

У рамках проведеного аналізу сутності податкового боргу можна 

констатувати низку принципових положень. По-перше, податковий борг є 

складним соціально-економічним явищем, виникнення якого зумовлюється 

суб’єктивними та об’єктивними чинниками. По-друге, податковий борг 

складається з грошового зобов’язання, штрафних санкцій та пені. По-третє, 

податковий борг може виникати тільки після прострочення платником 

обов’язку зі сплати податку або збору. По-четверте, виникнення податкового 

боргу майже завжди свідчить про неналежне виконання платником 

податкового обов’язку, тобто факт наявності податкового боргу пов’язується 

із деліктною поведінкою суб’єктів податкових відносин. Нарешті, по-п’яте, 

погашення податкового боргу має міжгалузеве значення через застосування 

не тільки засобів фінансово-правового впливу, а й примусу 

адміністративного та іншого характеру. 

 

1.2. Види податкового боргу та причини його виникнення. 

Податковий борг утворюється внаслідок виникнення певних причин. На 

переконання О. І. Юр’євої виникненню податкового боргу сприяють 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
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прорахунки у державній соціально-економічній політиці, а також 

суперечності у відносинах між платниками податків та державою. Вчена 

уточнює, що «…висока інтенсивність сплати податкових зобов’язань, значні 

штрафні санкції, часті зміни законодавчої бази, складність розрахунку по-

даткових звітів призводить до відпливу значних коштів у тіньовий сектор 

економіки. Це підриває у суб’єктів господарювання віру в надійність і 

стабільність чинної податкової системи, змушує їх, замість законних дій, 

віддавати перевагу ризикам, пов’язаних з несплатою податків».[200]1 В 

даному випадку вчена вдається до загальної характеристики відносин 

оподаткування, які, на наш погляд, характеризуються нерівністю сторін та 

превалюванням публічних інтересів над приватними. Крім того, в даному 

випадку використовується далека від юриспруденції термінологія, що не 

дозволяє визначити реальні причини виникнення податкового боргу. 

Більш ґрунтовно до визначення причин виникнення податкового боргу 

підходить В. В. Угрин, який замість встановлення причин поведінки 

індивідуальних платників зосереджує увагу на загальних мотивах, що 

спонукають до несплати податків і зборів. Характеризуючи відносини між 

платниками та контролюючими органами він наголошує, що першоосновою 

виступає протилежність у бажаннях суб’єктів податкових правовідносин: 

«держава завжди намагається мобілізувати якнайбільшу суму податкових 

надходжень. Бажання платників податків є цілковито протилежними і 

полягають у намаганні будь-якими шляхами зменшити суму, що підлягає 

сплаті до бюджету. У таких умовах виникає фінансовий дисбаланс інтересів 

власників та держави через справляння податків. Часто саме дії 

контролюючих органів призводять до порушення законодавства платниками 

                                                           
1 [200] Юр’єва О. І. Податковий борг: аналіз поняття та вплив на суспільно-

економічні відносини [Електронний ресурс] / О. І. Юр’єва // Аспекти публічного 

управління. - 2016. - № 3. - С. 67-73. - Режим 
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податків.»[173]1 Утім, навряд чи це можна вважати єдиною або 

найголовнішою причиною виникнення податкового боргу. 

Нам імпонує позиція О. М. Десятнюка, на переконання якого 

«виникнення податкового боргу, з одного боку, пов’язане із проявом 

протиправних дій у сфері оподаткування та умисного ухилення від сплати 

податків. З іншого боку, він виникає як наслідок допущених прорахунків у 

державній соціально-економічній політиці і свідчить про неузгодженість 

взаємин контролюючих органів з платниками податків у частині формування 

податкової складової доходів бюджету держави, тобто незбалансованість 

інтересів суб’єктів оподаткування.»[31]2 На перший погляд, в даному 

випадку йдеться про деліктну та законослухняну позицію платника. Утім, 

хотілося б дещо розширити запропоновану позицію. 

По-перше, окреслюючи суть податкового боргу в попередньому 

підрозділі, ми зазначали, що виникнення податкового боргу не можна 

пов’язувати тільки з протиправною поведінкою платника, що має тягнути за 

собою відповідальність, адже такий борг може виникнути через об’єктивні 

обставини, що виключають вину платника та мають форс-мажорний 

характер. У цьому випадку чинним податковим законодавством передбачено 

механізм підтвердження настання таких обставин та звільнення платника від 

відповідальності за невчасне або неповне виконання податкового обов’язку.  

По-друге, навряд чи доцільно відносити соціально-економічну 

політику до кола причин виникнення податкового боргу. На наше 

переконання, коли йдеться про соціально-економічну політику, не можна 

говорити про її безпосередній вплив на податкову політику. Не вдаючись 
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глибоко у суть цих понять варто зазначити, що соціально-економічна 

політика більшою мірою пов’язана з витрачанням публічних коштів, які 

збираються, у тому числі, за рахунок податків і зборів. При цьому акумуляція 

коштів у формі податків і зборів відбувається до їх розподілення та 

витрачання, тому говорити про соціальну політику як фактор впливу на 

акумуляцію коштів невірно. 

По-третє, відносини оподаткування є публічно-правовими та завжди 

характеризуються нерівністю платників та держави, представленої 

контролюючими органами. Інтереси платників і контролюючих органів не 

можуть співпадати. У даному разі правильно говорити про проблеми у 

механізмах взаємодії платників та контролюючих органів, а не про 

узгодження самих інтересів, які є суб’єктивною категорією. Фактично, таку 

неузгодженість можна віднести до технічних причин, які усуваються 

вдосконаленням встановлених нормативними актами механізмів взаємодії 

суб’єктів податкових відносин. 

Більш глибокий аналіз причин виникнення податкового боргу варто 

проводити виходячи з неправомірної поведінки платника, адже варіанти 

форс-мажорних обставин в загальній кількості випадків виникнення 

податкового боргу займають невелику їх частину. П. Годме підкреслює, що 

в основі протиправної діяльності платників податків знаходиться група 

причин, які регулюють дії платників і податкових органів. На переконання 

вченого це моральні, політичні, економічні і технічні причини [198, с. 399-

406].1 Розглянемо кожну з цих груп детальніше. 

На характеристиці економічних причин виникнення податкового боргу 

зупиняється В. В. Угрин. Він виокремлює такі їх 

різновиди: а) недосконалість податкової системи; б) помилкова фінансова 

політика платників податків; в) недоотримання фінансування із різних 

джерел, яке очікувалося підприємствами; г) кризовий стан національної 

                                                           
1 [198] Экономический словарь [подгот. Е. Г. Багудина и др.] ; под ред. А. И. 

Архипова. - М. : Проспект, 2001. - 624 с. 
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економіки; д) значний спад виробництва та зростання цін на сировину і 

матеріали; е) відсутність ринків збуту продукції; є) відсутність фінансування 

із бюджетів різних рівнів; ж) наявність значного тіньового сектора 

вітчизняної економіки.[173]1 При цьому вчений не розрізняє причини 

об’єктивного та суб’єктивного характеру.  

На наше переконання можливість виникнення податкового боргу 

значною мірою залежить від рівня освіти платників, рівня правової культури 

тощо. При цьому до утворення податкового боргу можуть призвести як 

необізнаність платника у чинних нормативних актах, неуважне слідкування 

за їх змінами, так і неповага до встановленого законом порядку й свідома 

несплата податків і зборів. В останньому випадку можна вести мову про вади 

моральної поведінки платника податків, яка, по-перше, формується на основі 

внутрішньої культури й правосвідомості, а по-друге – прямо залежить від 

його ставлення до моральних правил, правових норм чи установок, що 

склалися у суспільстві. 

Характеризуючи суб’єктивні причини виникнення податкового боргу, 

неодмінно потрібно звернути увагу на психологічні особливості індивіда. У 

даному випадку йдеться про декілька факторів. По-перше, це потреби та 

інтереси індивіда, які у подальшому можуть мотивувати індивіда порушити 

норми податкового законодавства. По-друге, це сама можливість 

усвідомлювати наслідки своїх дій, розуміти кінцевий їх результат. Часто 

платники плутають поняття оптимізації оподаткування й ухилення від 

оподаткування, що призводить не до мінімізації їх податкових зобов’язань у 

законній площині, а до скоєння правопорушення та утворення податкового 

боргу. 

І. Таранов при характеристиці підстав виникнення податкового боргу 

                                                           
1 [173] Угрин В. В. Економічна природа та причини виникнення податкового боргу 

[Електронний ресурс] / В. В. Угрин //Наукові записки Національного університету 

"Острозька академія". Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 24. - С. 118-122. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_24_25. – С. 121. 
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загострює увагу на політичних причинах. На його переконання, до кола 

політичних причин варто відносити такі: а) лобіювання у представницькому 

(законодавчому) органі інтересів окремих підприємницьких структур; 

б) невисокий рівень забезпеченості та соціальних гарантій державних 

службовців; в) адміністративний та податковий тиск на окремих суб’єктів 

підприємницької діяльності, що призводить до нерівномірного податкового 

навантаження. В останньому випадку до законослухняних платників 

застосовуються засоби, спрямовані або на отримання неправомірної вигоди 

окремою службовою особою, або на виконання негласно встановленого 

плану по штрафам. І. Таранов з цього приводу влучно відмічає: «не 

фронтальні перевірки легально працюючих платників, а посилення роботи у 

тіньовому секторі економіки є головним завданням, яке стоїть перед 

контролюючим органами у сфері оподаткування» [156, с. 57].1 

Враховуючи можливість виникнення податкового боргу через різні підстави, 

можна стверджувати про необхідність класифікації його різновидів. 

Зумовлена така необхідність різним режимом існування податкового боргу, 

що впливає на обсяг прав та обов’язків, які мають застосовуватися в 

конкретній ситуації. До прийняття Податкового кодексу України широко 

використовувалась класифікація податкового боргу за статусами [78].2 На 

переконання О. Тимченко статус податкового боргу визначає повноваження 

податкових органів, спроможність їх активного впливу на боржника, дії та 

функції, які вони можуть виконувати на відповідному етапі управління з 

метою скорочення та ліквідації податкової заборгованості [166].3 З цього 

                                                           
1 [156] Таранов І. М. Фіскальний потенціал України та ефективність справляння 

податків: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 I Тернопільська академія народного 

господарства. - Т., 2004. 
2 [78] Методичний посібник з організації стягнення податкового боргу / Державна 

податкова адміністрація України, Головне управління стягнення податкової 

заборгованості. – Київ, 2002. – 256 с. 
3 [166] Тимченко О. М. Статуси податкового боргу: казуси класифікації / 

О. М. Тимченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / 



53 

 

вбачається, що вчена пропонує пов’язувати статус контролюючих органів та 

статус податкового боргу. Ми впевнені, що робити це потрібно з 

обережністю, адже коли мова йде про статус контролюючих органів мається 

на увазі набір прав та обов’язків, тобто орієнтація йде на суб’єктів 

правовідносин. Коли ж йдеться про статус податкового боргу, відпадає 

можливість говорити про права та обов’язки. В даному випадку, на наше 

переконання, доцільніше буде використовувати термін «режим» 

податкового боргу. 

Займаючись питаннями класифікації податкового боргу, 

В. М. Мельник дійшов висновку, що можна виокремити два основні 

підходи – теоретичний та фіскально-адміністративний. Другий підхід, на 

переконання вченого, безпосередньо впроваджено у практику 

адміністрування податків і використовується в роботі податкової служби. 

Він передбачає застосування законодавчо встановленого поняття 

податкового боргу з поділом його сум за типами і статусами з метою 

забезпечення аналітичності та адміністрування. [77]1 

Зазначимо, що у правовій літературі пропонується виокремлювати 

інертний та дієвий статус податкового боргу.[11, 77]2 Інертний статус 

характеризується неможливістю застосування примусових заходів 

стягнення, крім вручення податкових вимог, реєстрації податкової застави в 

                                                           

ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя 

Стефаника, 2008. – Вип. ІV. –Т.2. – С.123-129. 
1 [77] Мельник В. М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу 
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державному реєстрі застав нерухомого майна й опису заставного майна та, у 

виняткових випадках, арешту активів. Дієвий статус - це статус податкового 

боргу, у якому зменшення такого боргу відбувається завдяки певним діям, 

що виконує працівник підрозділу, уповноваженого щодо стягнення 

податкового боргу, - податковий керуючий, застосовуючи надані йому 

повноваження відповідно до законодавства.[11]1 

Характеризуючи інертний та дієвий статуси, слід брати до уваги зміни 

у законодавстві, що відбулися із прийняттям Податкового кодексу України. 

Так, до 2011 року, за чинним на той час податковим законодавством, 

контролюючі органи мали змогу надсилати податкову вимогу (зараз – 

повідомлення-рішення) двічі – існувала перша та друга податкова вимога. 

Відповідно до цього, як справедливо зазначає О. Тимченко, існує часовий 

лаг, який визначає той період, протягом якого платнику надається 

можливість самостійно, з власної волі, погасити податковий борг. «Цей 

період часу ділиться на інтервали відповідно до строків надання боржнику 

податкових вимог. Звідси, вид податкового боргу до «І податкової вимоги» 

означає, що його термін становить не більше 5 днів і що на активи платника-

боржника виникло право податкової застави. Вид боргу «І податкова 

вимога» означає, що платнику направлено документ із нагадуванням про 

факт узгодження податкового зобов’язання і необхідність сплати суми боргу, 

а також із повідомленням про виникнення права податкової застави. У цьому 

виді інертного статусу податковий борг перебуває 30 календарних днів. І, 

нарешті, вид боргу «ІІ податкова вимога» відрізняє те, що платнику 

нагадують повторно про наявність невиконаних обов’язків зі сплати податків 

і надаються додаткові 30 днів для розрахунків із бюджетом. У другій 

податковій вимозі містяться ті ж відомості, що й у першій, а також 
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зазначається можлива дата опису активів із наступним продажем. При 

перебуванні податкового боргу в усіх трьох видах інертного статусу 

можливе також, як винятковий засіб, застосування адміністративного арешту 

активів за наявності відповідних підстав».[166]1 Зараз можна застосовувати 

спрощений підхід та не ділити інертний статус на два підвиди. 

Варто наголосити, що наявність інертного статусу податкового боргу 

не означає повну бездіяльність контролюючих органів, він не позбавляє їх 

належних їм прав та обов’язків. Інертний статус податкового боргу свідчить 

про перебіг процесу його узгодження, характеризує окрему стадію 

адміністрування податкового боргу. За часовими рамками знаходження 

податкового боргу у статусі інертного також є обмеженим. 

Щодо дієвого статусу, то в правовій літературі виокремлюють п’ять 

його різновидів: 

- активний; 

- пасивний; 

- банкрутство; 

- розстрочка (відстрочка); 

- безнадійний. 

У цілому в науковій літературі збігаються підходи до характеристики 

цих різновидів податкового боргу. При активному статусі взаємовідносини 

між платником податків та контролюючим органом мають відкритий 

характер: податковий боржник знає вимоги податкового законодавства, свої 

фінансові та інші можливості щодо погашення податкового боргу, вимоги 

податкового органу, що здійснює контроль за його діяльністю, і постійно 

співпрацює з ним у напрямі пошуку найбільш оптимальних способів 

вирішення даного питання. Погашення пасивного боргу здійснюється в 
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судовому порядку, коли контролюючий податковий орган не може активно 

впливати на результати вирішення справи судом. Лише отримавши рішення 

суду контролюючий орган отримує можливість здійснювати контроль за 

його виконанням.[11]1 

Податковий борг вважається безнадійним у разі наявності визначених 

законодавством підстав, а саме у разі, коли: платник визнаний банкрутом і 

його активів недостатньо для задоволення вимог; платник - фізична особа - 

у судовому порядку визнаний зниклим або померлим, а майна недостатньо 

для задоволення вимог; минули терміни позовної давності (за відсутності 

сум податкового боргу, стосовно яких граничний термін стягнення ще не 

настав); заборгованість виникла внаслідок форс-мажорних обставин; 

юридична особа визнана фіктивною. Також, на переконання 

В. М. Мельника, у складі активного статусу доцільно окремо розглядати 

борг до прийняття контролюючим органом рішення про відстрочку (роз-

строчку) на підставі затвердженої судом мирової угоди та податковий борг, 

за яким вже прийнято рішення про розстрочку (відстрочку)[77]2. 

Розстрочений (відстрочений) податковий борг – це борг, статус якого 

характеризується активною роботою контролюючого органу з платником-

боржником, яка обмежена рамками строків та іншими умовами договору 

щодо розстрочення або відстрочення податкового зобов’язання.[11]3 
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На переконання В. А. Ільяшенко, пасивний тип означає: 

а) неможливість застосування до боржника заходів стягнення через 

об’єктивні причини (підготовка документів для ініціювання справи про 

банкрутство платника до прийняття ухвали суду про порушення справи про 

банкрутство); б) порушення провадження у справі про банкрутство 

прийняття рішення судом про призупинення стягнення; в) підготовка 

документів для ініціювання справи про звернення стягнення боргу на майно 

платника (до прийняття відповідної ухвали суду); г) розшук платника-

боржника; д) відсутність активів.[44]1 

У науковій літературі можна зустріти доволі неординарні підходи до 

визначення характерних ознак податкового боргу, визначення його 

різновидів. Р. М. Бойчук, характеризуючи пасивний статус податкового 

боргу, вказує на можливість його виникнення у випадку прийняття рішення 

судом або відповідним контролюючим органом про зупинення стягнення 

боргу за податковими платежами. При цьому вчений підкреслює, що йдеться 

не про скасування рішення податкового органу, а лише про тимчасове його 

зупинення на підставах, визначених законодавством. Також Р. М. Бойчук 

характеризує податковий борг як пасивний у разі, коли виконавче 

провадження щодо стягнення податкового боргу здійснюється органами 

виконавчої служби, коли контролюючі органи, оперативні підрозділи 

податкової міліції можуть здійснювати контроль (оперативне 

супроводження) за стягненням податкового боргу.[11]2 
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На переконання О. В. Крупи та В. А. Ільяшенко, податковий борг буває 

двох типів: активний та пасивний.[60, с. 118; 44, с. 36]1 «Активний тип 

передбачає збереження можливостей застосування до боржника всіх 

стягнень, передбачених законодавством. Пасивний тип означає: 

неможливість застосування до боржника заходів стягнення через об’єктивні 

причини (підготовка документів для ініціювання справи про банкрутство 

платника до прийняття ухвали суду про порушення справи про банкрутство); 

порушення провадження у справі про банкрутство прийняття рішення судом 

про призупинення стягнення; підготовка документів для ініціювання справи 

про звернення стягнення боргу на майно платника (до прийняття відповідної 

ухвали суду); розшук платника-боржника; відсутність активів [44, с.36].»2  

Вважаємо подібний підхід некоректним з наступних причин. По-

перше, в податкових відносинах активною або пасивною може бути 

поведінка певного суб’єкта, а говорити про пасивність або активність 

визначених нами складових елементів податкового боргу не можна. По-

друге, «податковий борг» як правова категорія має матеріальний зміст. Коли 

ми говоримо про його погашення, можливість застосування до платників 

заходів забезпечення виконання податкового обов’язку – ми характеризуємо 

нормативно встановлені процедури, а не сам податковий обов’язок. Нарешті, 

по-третє, можливість або неможливість застосування цих процедур 

зумовлюється чинниками, об’єктивно не зв’язаними зі змістом податкового 

боргу. Така можливість, скоріше, пояснюється особливим статусом або 

становищем платника податків, настанням об’єктивних зовнішніх подій, але 

ніяк не з самим податковим боргом.  

                                                           
1 [60, 44] Крупа О. В., Економічна сутність та природа виникнення податкового 

боргу / О. В. Крупа // Вісник Хмельницького національного університету 2015, № 3, Т. 3 

– С. 117-119.; Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту 

економіки і управління. Серія 1: Економіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 34–40. 
2 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту 

економіки і управління. Серія 1: Економіка. – 2013. – Вип. 2. – С. 34–40. 
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Характеризуючи так званий «пасивний борг» В. М. Мельник та 

В. А. Ільяшенко зазначають, що він не може передбачати особливих заходів 

з боку фіскальних служб щодо його погашення: «Залишається лише чекати 

результатів оперативно-розшукової роботи податкової міліції та рішень 

судових органів.»[77, 44]1 Таке твердження вбачається нам спірним. 

Відповідно до чинних норм Податкового кодексу України ані функції, ані 

права, ані обов’язки контролюючих органів не диференційовано за видом 

(статусом) податкового боргу.  

На противагу пасивному, в науковій літературі виділяють також активний 

податковий борг, наявність якого передбачає більше можливостей для за-

стосування різних методичних прийомів адміністрування з метою його 

погашення. В. М. Мельник та В. А. Ільяшенко пропонують виокремлювати 

такі основні заходи стягнення податкового боргу за наявності активного його 

статусу: а) морально-психологічний вплив на платника (співбесіди з боржни-

ками чи їхніми представниками); б) взаємне узгодження позицій та оцінок 

(податковий компроміс, податкова порука); в) примус (податкова застава та 

призначення податкового керуючого, адміністративний арешт активів, 

продаж активів, що перебувають у податковій заставі, застосування 

процедури банкрутства)[77, 44]2. 

                                                           
1 [77, 44] Мельник В. М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до 

аналізу й адміністрування [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, А. М. Яковлєва // 

Наукові праці НДФІ. - 2010. - Вип. 4. - С. 3-10. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2010_4_2. – С. 9; Ільяшенко В. А. Причини 

виникнення та методи скорочення податкового боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. 

А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 

управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 34-40. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 37-38. 
2 [77, 44] Мельник В. М. Податковий борг: проблеми визначення та підходи до 

аналізу й адміністрування [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, А. М. Яковлєва // 

Наукові праці НДФІ. - 2010. - Вип. 4. - С. 3-10. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2010_4_2. – С. 10; Ільяшенко В. А. Причини 

виникнення та методи скорочення податкового боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. 

А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668965
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2010_4_2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668965
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2010_4_2
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
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Виникнення податкового боргу пов’язано не лише з посиленням економічної 

нестабільності, яка значною мірою зумовлює неспроможність платників 

вчасно реалізовувати свій податковий обов’язок, а й низкою суб’єктивних та 

об’єктивних факторів, які не мають під собою економічного підґрунтя, 

потрібно звернути увагу на деякі аспекти існування безнадійно податкового 

боргу. Складна політична ситуація, воєнні дії на частині території нашої 

держави викликають необхідність застосування нових механізмів 

адміністрування податкового боргу, які, на жаль, не позбавлені вад. Це 

потребує аналізу безнадійного податкового боргу, встановленню його 

різновидів, окресленню суб’єктного складу учасників відносин з приводу 

визначення податкового боргу безнадійним та його подальшого списання. 

Увага має бути звернена на специфіку сучасного стану діяльності платників 

податків та на причини, що призводять до утворення безнадійного 

податкового боргу. Окремо варто розглянути питання щодо існування та 

розвитку в останній час специфічних механізмів визнання податкового боргу 

безнадійним, які пов’язуються із військовими діями на території України. 

Питання адміністрування податкового боргу, його погашення завжди 

були актуальними та їм приділялася увага як з боку науковців-теоретиків, так 

і з бору практикуючих юристів. Аналіз наукових думок дослідників дозволяє 

виділити певні праці, які стосуються саме цієї тематики. До таких праць, 

можна віднести дослідження, які проводилися: Браславським Р. Г., 

Головашевичем О. О., Дуванським О. М., Дуравкіним П. М., Єною Р. О., 

Кучерявенком М. П., Маринчак Н. Є., Усенко Є. А., Хановою Р. Ф., 

Чинчином М. М., Щербаковою О. Ю. та іншими вченими.[14, 22, 38, 39, 41, 

63, 76, 176, 182, 188, 193]1 Проте, докорінні зміни внутрішньої та зовнішньої 

                                                           

управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 34-40. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 38. 
1 [14, 22, 38, 39, 41, 63, 76, 176, 182, 188, 193] Браславський Р. Г. Правове 

регулювання процедур виконання податкового обов’язку : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Руслан Георгійович Браславський. – Ірпінь, 2014. – 194 с.; Головашевич О. О. 

Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : дис. ... канд. юрид. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6
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політики, суттєві структурні перетворення у державі, наявність воєнного 

конфлікту змінили вектор розвитку правового регулювання адміністрування 

податків в цілому та процедур погашення і списання податкового боргу 

зокрема, що зумовлює необхідність дослідження цієї проблематики під 

іншим кутом. 

Виникнення у платників об’єктивних причин, що унеможливлюють 

виконання податкового обов’язку та в подальшому погашення податкового 

боргу, викликає необхідність застосування особливих процедур. 

Пояснюється це тим, що податковий борг неможливо обліковувати безмежно 

довго – це призводить до підвищення навантаження на контролюючі органи 

та ускладнює адміністрування податків. Цілком логічно в даному разі 

визначати суми податкового боргу, які навряд чи будь-коли зможуть бути 

стягнуті до державного та місцевих бюджетів, безнадійним податковим 

боргом та списувати його, знімаючи таким чином навантаження на 

контролюючі органи. 

Відповідно до вимог ст. 101 Податкового кодексу України 

безнадійний податковий борг підлягає списанню. При цьому законодавець 

                                                           

наук : 12.00.07 / Олександр Олександрович Головашевич. – Харків, 2007. – 193 с.; 

Дуванський О. М. Примусові заходи, пов’язані з невиконанням обов’язку  зі сплати 

податків і зборів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олег Миколайович Дуванський. – 

Харків, 2012. – 206 с.; Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обов’язку: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Павло Михайлович Дуравкін. – Харків, 2010. – 205 с.; 

Єна Р. О. Правове регулювання документальних перевірок, які здійснюються органами 

фінансового контролю України : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Руслан 

Олександрович Єна. – Харків, 2015. – 211 с.; Кучерявенко М.П. Податкові процедури : 

правова природа і класифікація : монографія / Кучерявенко М.П. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 

2009. – 460 с.; Маринчак Н. Є. Забезпечувальні заходи в податковому праві : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.07 / Нінель Євгеніївна Маринчак. – Ірпінь, 2013. – 207 с.; Усенко Є. А. 

Правове регулювання процедур вирішення податкових спорів: дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.07 / Усенко Євгенія Андріївна. – Ірпінь, 2010. – 199 с.; Ханова Р. Ф. Правова 

природа податкового боргу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Раїса Федорівна Ханова. 

– Ірпінь, 2014. – 206 с.; Чинчин М. М. Правові основи податкового адміністрування в 

Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Микола Миколайович Чинчин. – Ірпінь, 

2013. – 203 с.; Щербакова О. Ю. Предмет доказування в податкових спорах : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.07 / Ольга Юріївна Щербакова. – Харків, 2015. – 199 с. 
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передбачає можливість списання не лише суми грошового зобов’язання, яка 

є складовою податкового боргу, а й суму штрафних санкцій та нарахованої 

пені.[95]1 Дефініція терміна «безнадійний податковий борг» у цій статті не 

визначається, а надається закритий перелік різновидів податкового боргу, які 

можна вважати безнадійним.  

У даному разі йдеться саме про можливість визнання податкового 

боргу безнадійним, а не про беззаперечне надання вказаним різновидам 

податкового боргу цієї характеристики. Обумовлено це тим, що для визнання 

окремих різновидів податкового боргу безнадійним необхідною є активна 

позиція самого платника, у якого такий податковий борг виник. Тобто на 

контролюючий орган не обов’язково покладається імперативний обов’язок 

за власною ініціативою визнавати податковий борг безнадійним. За цією 

ознакою (активної поведінки платника) безнадійний податковий борг можна 

поділити на два різновиди.  

Перший різновид безнадійного податкового боргу визначається та 

списується самим контролюючим органом – активна участь платника не 

потрібна. Відбувається це щокварталу. До даного різновиду безнадійного 

податкового боргу можна віднести податковий борг таких платників: 

1) визнаної у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою 

або оголошеною померлою фізичною особою при недостатності 

майна, на яке може бути звернуто стягнення;  

2) померлої фізичної особи при недостатності майна, на яке може 

бути звернуто стягнення; 

3) фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку; 

4) платника податків, стосовно якого минув строк давності; 

5) платника, визнаного в установленому чинним законодавством 

порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у 

зв'язку з недостатністю майна; 

                                                           
1 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248 
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6) платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено 

запис про його припинення на підставі рішення суду; 

7) банків при наявності рішення Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації 

банку або рішення Національного банку України про 

затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту 

ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури. 

Другий різновид безнадійного податкового боргу визначається за 

активної участі самого платника податку та списується контролюючим 

органом за наявності достатніх для того підстав. Відбувається це в разі 

виникнення податкового боргу через обставини непереборної сили (форс-

мажорні обставини). При цьому на платника податків покладається 

обов’язок з доказування власної правоти та фактичної об’єктивної 

неможливості виконання податкового обов’язку, що призвело до виникнення 

податкового боргу. Саме тому визнання такого різновиду податкового боргу 

безнадійним на практиці є найбільш проблемним та потребує детального 

вивчення. 

Процедури визнання податкового боргу безнадійним деталізовано в 

Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, 

затвердженого Наказом Міністерства доходів і зборів України 10 жовтня 

2013 р. № 577. Варто вказати на допущену неточність у формулюванні кола 

осіб, на яких поширюється цей нормативний акт. Зазначається, що його дія 

поширюється на «фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб 

(резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, 

одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність 

(операції), що є об'єктом оподаткування згідно з Кодексом або податковими 

законами».[125]1 Щодо посилання на Кодекс – мається на увазі Податковий 

                                                           
1 [125] Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу 

платників податків : Наказ Міністерства доходів і зборів України № 577 від 10.10.2013 р. 

// Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – Ст. 3281. 
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кодекс, про що зазначається у попередньому пункті вказаного Порядку, але 

що малося на увазі, коли вказувалося про «податкові закони», – незрозуміло. 

Склад податкового законодавства України визначено у ст. 3 Податкового 

кодексу України, проте там немає згадки про «податкові закони». Цілком 

логічно усунути цю суперечність та виключити вказані слова з тексту 

Порядку. 

Заперечення викликає і чинна редакція п. 3.4 вказаного Порядку, в 

якій пропонується списувати «податковий борг із фіксованого 

сільськогосподарського податку, плати за землю за період з дня настання 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і до закінчення 

термінів його сплати за календарний рік, у якому такі обставини 

виникли».[125]1 Враховуючи імперативну вимогу щокварталу списувати 

безнадійний податковий борг, яка міститься у ст. 101 Податкового кодексу 

України та п. 4.4 даного Порядку, та той факт, що фіксований 

сільськогосподарський податок скасовано ще у 2014 році,[104]2 наявність 

посилання на нього в Порядку списання безнадійного податкового боргу 

платників податків виглядає юридично неграмотним. 

Утім, вказаний нормативний акт доволі детально регулює момент 

виникнення безнадійного податкового боргу. Безумовно, день його 

виникнення визначається окремо по кожному різновиду податкового боргу. 

Якщо питань щодо визначення дня виникнення першого різновиду 

безнадійного податкового боргу (відповідно до нашої класифікації) не 

виникає, встановлення моменту виникнення безнадійного податкового боргу 

у разі настання обставин непереборної сили не завжди відбувається 

однозначно. Пов’язано це здебільшого із проведенням на території України 

                                                           
1 [125] Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу 

платників податків : Наказ Міністерства доходів і зборів України № 577 від 10.10.2013 р. 

// Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – Ст. 3281. 
2 [104] Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи : Закон України № 71-VIII від 28 грудня 

2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 7-9. – Ст. 55. 
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антитерористичної операції, що зумовлює появу спеціальних нормативних 

актів, які регулюють списання податкового боргу окремого кола платників. 

За загальним правилом настання обставин непереборної сили 

підтверджується Торгово-промисловою палатою України. Утім, Порядок 

списання безнадійного податкового боргу платників податків передбачає 

поряд із підтвердженням таких обставин безпосередньо Торгово-

промисловою палатою України окремі випадки, коли платники мають 

користуватися іншими механізмами підтвердження. Наприклад, у разі 

настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території іншої 

держави такий факт може підтверджуватися уповноваженими органами 

іншої держави, які легалізовані консульськими установами України. Також 

факт непереборної сили може підтверджуватися рішеннями Президента 

України. Відбувається це при запровадженні надзвичайної екологічної 

ситуації в окремих місцевостях України. Застосовується і підтвердження 

фактів непереборної сили рішеннями Кабінету Міністрів України у випадку 

визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, 

пожежі та інших видів стихійного лиха. Жодного посилання на проведення 

антитерористичної операції при цьому немає. 

Безумовно, воєнні дії, як би їх не називали, заважають нормальній 

діяльності платників податків, розташованих на території їх проведення. 

Перші спроби врегулювати діяльність таких суб’єктів податкових 

правовідносин були влітку 2014 року. У той час Міністерство доходів і зборів 

України спробувало надати роз’яснення з приводу шляхів належної 

поведінки платників податків, які перебувають на обліку в органах доходів і 

зборів Донецької та Луганської областей. Таким платникам було 

рекомендовано застосовувати механізм відстрочки та розстрочки 

податкового зобов’язання.[108]1 Пропонувалося під час проведення заходів 

                                                           
1 [108] Про застосування деяких законодавчих норм  : Лист Міністерства Доходів і 

зборів України № 15472/7/99-99-25-01-17 від 01.072014 р. // Бизнес - Бухгалтерия. Право. 

Налоги. Консультации. – 2014. – № 29. 
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з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України платникам податків, у яких існує ймовірність несвоєчасної сплати 

податків, зборів (обов'язкових платежів) або відсутня можливість їх сплати у 

зв'язку з непередбачуваними обставинами, користуватися правом на 

отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов'язань (податкового 

боргу) або ініціювати визнання податкового боргу безнадійним та списувати 

його. Для підтвердження такого права необхідно отримати висновок 

Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили. 

Восени цього ж року подібний підхід було закріплено вже на рівні 

закону. Так, ст. 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» передбачено, що протягом терміну 

дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує 

настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на 

території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення 

від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є 

сертифікат Торгово-промислової палати України.[139]1 Також було внесено 

зміни до законодавства, що регулює діяльність Торгово-промислової палати 

України, якими передбачено, що Торгово-промислова палата України 

засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) за 

зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також 

видає сертифікати щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили). 

На наше переконання, такий підхід законодавця спрямовано на 

спрощення процедур доведення платниками, що постраждали від ведення 

воєнних дій, неможливості виконувати податковий обов’язок та 

проходження ними процедури визнання податкового зобов’язання або 

податкового боргу безнадійним та подальшого їх списання. Трохи згодом, 

                                                           
1 [139] Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції : 

Закон України № 1669-VII від 02 вересня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. 

– 2014. – № 44. – Ст. 2040. 
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наприкінці 2014 року, Державною фіскальною службою було видано лист, 

присвячений уточненню значимості сертифікатів (висновків) Торгово-

промислової палати України.[135]1 Цим документом, як убачається,  

контролюючі органи намагалися досягти дещо іншої цілі – довести до відома 

платників про можливість настання відповідальності за неправомірно 

винесені сертифікати Торгово-промислової палати України, про що свідчить 

посилання наприкінці документа на відповідальність уповноваженої особи 

Торгово-промислової палати України за рішення щодо засвідчення форс-

мажорних обставин.  

Також варто відмітити чітку позицію контролюючих органів щодо 

строковості тривання форс-мажорних обставин. Наголошується, що 

відповідно до Регламенту дії Торгово-промислової палати сертифікат має 

обов'язково містити конкретний період часу, протягом якого мали місце 

надзвичайні, невідворотні та непередбачувані обставини (події), що 

об'єктивно вплинули на виконання конкретним платником податків у 

вказаному періоді певного податкового обов'язку зі сплати податків.[143]2 З 

цього можна зробити висновок, що при визначенні дати виникнення 

безнадійного податкового боргу враховується період часу, з яким 

пов'язуються юридичні наслідки, що обмежується датою початку і датою 

закінчення. Підкреслюється, що дія кожного окремого сертифіката 

(висновка) Торгово-промислової палати України, наданого у кожному 

конкретному випадку, обмежується датою надання такого сертифікату, тому, 

незважаючи на продовження дії антитерористичної операції у конкретному 

населеному пункті Донецької або Луганської областей, чинність такого 

                                                           
1 [135] Про сертифікат (висновок) ТПП України : Лист Державної фіскальної 

служби України № 5694/6/99-99-26-01-15 від 27.10.2014 р. // Дебет-Кредит. – 2015. – № 8. 
2 [143] Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та 

регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили) : Рішення Президії Торгово-промислової палати України № 44 від 

18.12.2014 р. // [Електронний ресурс] [Режим доступу: 
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документа може поширюватися на правовідносини, що виникали з дати 

початку антитерористичної операції у конкретному випадку і до дати 

надання такого сертифіката (висновка). З цього контролюючими органами 

робиться висновок, що у разі, коли на дату надання сертифіката (висновка) 

Торгово-промислової палати України про неможливість виконання 

платником податків податкового обов'язку продовжують чинити вплив форс-

мажорні обставини, пов'язані з проведенням у конкретному населеному 

пункті Донецької або Луганської області антитерористичної операції, дія 

якої продовжує тривати і дату її закінчення визначити неможливо, то у 

такому випадку Торгово-промислова палата України додатково вказує у 

сертифікаті (висновку) дату закінчення його дії, що відповідає даті його 

надання. [135]1 

На думку В. А. Ільяшенко адміністрування безнадійного боргу слід 

розглядати виключно як правову проблему і застосовувати відповідну 

методику. Але далі вчена вказує, що «такі борги враховуються в облікових 

даних податкової служби до прийняття рішення про списання. Як засвідчує 

наведена характеристика, шансів на погашення тут не існує. Однак більшість 

правових проблем мають моральну складову як за сутністю, так і за 

наслідками застосування правових норм.»[44]2 У такому підході вбачається 

протиріччя – спочатку стверджується про безнадійний податковий борг як 

про суто правову проблему, а потім робиться спроба звернути увагу на 

моральні аспекти його існування. Автору варто було більш чітко 

сформулювати власне розуміння безнадійного податкового боргу. 

Також вельми спірним є ще одне твердження В. А. Ільяшенко про те, 

що «…сама природа безнадійного боргу, як правило, не дозволяє 

                                                           
1 [135] Про сертифікат (висновок) ТПП України : Лист Державної фіскальної 
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2 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 
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передбачити юридичну відповідальність за його погашення (непогашення). 

Але, на нашу думку, має складати виняток борг банкрута, активів якого не 

вистачає для задоволення вимог.»[44]1 Отже, вчена фактично допускає 

притягнення до відповідальності за погашення податкового боргу. При 

цьому, по-перше, не зрозуміло, який вид відповідальності має на увазі автор 

зазначеного твердження. По-друге, на наше переконання, взагалі не можна 

притягати до відповідальності за сам факт погашення податкового боргу, 

адже ці дії не складають, та й не можуть складати об’єктивної сторони 

податкового правопорушення. 

На підставі аналізу проблем визнання податкового боргу безнадійним 

та подальшої реалізації процедур його списання було встановлено наступні 

принципові моменти. П-перше, доцільно диференціювати безнадійний 

податковий борг на два різновиди: а) безнадійний податковий борг, який 

визнається і списується контролюючим органом без активної участі 

платника; б) безнадійний податковий борг, що передбачає активну участь 

платника для його визнання. По-друге, другий різновид безнадійного 

податкового боргу передбачає покладення обов’язку доказування наявності 

передбачених законодавством підстав для визнання його безнадійним 

безпосередньо на платника податків і зборів. По-третє, при реалізації 

процедур визнання податкового боргу безнадійним значну роль відіграє 

окрім контролюючого органу та платника податків ще один суб’єкт – 

Торгово-промислова палата. По-четверте, в умовах проведення в Україні 

антитерористичної операції було закріплено та деталізовано механізм 

визнання податкових зобов’язань та податкового боргу платників, 

зареєстрованих на території її проведення, безнадійним. По-п’яте, вагомою 

метою застосування механізму визнання податкового боргу безнадійним та 
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подальшого його списання є зменшення навантаження на контролюючі 

органи, які адмініструють податки і збори. 

Деякі вчені поряд із традиційними видами податкового боргу пропонують 

його диференціювати залежно від волі суб’єктів податкових правовідносин. 

Вельми спірною вбачається позиція С. І. Лекаря, який виділяє об’єктивний 

та суб’єктивний податковий борг: «податковий борг як сума податкових 

зобов’язань, що відповідно до законодавства підлягають сплаті, але не 

сплачені у встановлений законодавством термін або сплачені не в повному 

обсязі, а також пеня за кожен день прострочення та штраф за його наявності 

- явище, що стабільно спостерігається у податковій роботі та має 

надзвичайно складні наслідки для держави. Однак чи є створення по-

даткового боргу економічним злочином?»[69]1 Далі С. І. Лекарь пропонує 

визнавати виникнення податкового боргу економічним злочином, не 

зважаючи на те, що не завжди за несплату податку настає кримінальна 

відповідальність. 

Н. М. Михальчук намагається характеризувати суб’єктивні причини 

виникнення податкового боргу та зазначає, що він «може мати суб’єктивне 

походження, коли платник має змогу виконати зобов’язання, але не робить 

цього з корисливих мотивів. Сам податок як форма примусового відчуження 

частини доходу впливає на вибір між сплатою і ухиленням, для окремих 

платників податків це є азартною грою, учасник якої порівнює шанси 

отримати більший дохід перед загрозою можливого викриття, порівнюючи 

суму винагороди з розміром покарання у випадку невдачі.»[69]2  
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На переконання С. М. Михальчука в Україні боржнику, навіть 

враховуючи суми втрат від застосованих до нього санкцій до моменту 

примусової реалізації активів, накопичувати податкову заборгованість може 

бути вигідно. «Податковий борг із суб’єктивних причин виникає у двох 

випадках: у разі прийняття управлінського рішення про затримання терміну 

розрахунків зі зведеним бюджетом, в такому разі випадок податкового боргу 

облікується в податковому органі та вживаються відповідні заходи 

(відкритий податковий борг); або у разі ухилення від оподаткування, коли 

суб’єкт приховує підстави свого обов’язку зі сплати податків (прихований 

податковий борг).» [16]1 На наше переконання, вчений припустився в даному 

випадку термінологічної помилки. Платник податків не може приймати 

будь-які рішення про «затримання терміну розрахунків зі зведеним 

бюджетом». Відповідно до Бюджетного кодексу України під терміном 

«зведений бюджет» розуміється сукупність показників бюджетів, що 

використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального 

розвитку держави.[15]2 Зведений бюджет не можна розуміти як 

централізований фонд коштів – це сукупність показників, що застосовуються 

для бюджетного планування. Податки ж надходять або у Державний бюджет, 

або у місцеві бюджети. 

При характеристиці податкового боргу не варто нехтувати економічними 

підходами до цього явища. Правовий підхід передбачає аналіз сутності 

податкового боргу платника, визначення прав та обов’язків суб’єктів 

податкових правовідносин, розгляд процедури його погашення, стягнення, 
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списання тощо. Економічний підхід дозволяє поглянути на податковий борг 

як на загальну сукупну масу несплачених вчасно податків і зборів. Виходячи 

із такого розуміння можна виявити іншу структуру податкового боргу. 

О. Тимченко, наприклад, стверджує, що «одна частина податкового боргу – 

це дійсно узгоджена, але не внесена вчасно сума платежу. Інша – це суми 

несплачених податків унаслідок допущених помилок при обчисленні 

податкових зобов’язань або свідомого приховування об’єктів оподаткування. 

Звідси, на нашу думку, можна сформулювати критерій класифікації - за 

формою прояву - і розрізняти відкритий і прихований податковий борг. 

Відкритий означає офіційно визнаний, оскільки його виникненню 

передувала процедура узгодження податкового зобов’язання. Величина 

такого податкового боргу є відомою, кількісно визначеною. Прихований - 

офіційно не виявлений. Він є результатом допущення помилок при нара-

хуванні або умисного ухилення від сплати податків. Величину цієї частини 

боргу визначити точно неможливо.»[164]1 Отже, пропонується 

виокремлювати відкритий та прихований різновиди податкового боргу. На 

наше переконання такий підхід має умовне право на існування, але навряд чи 

можна говорити про можливість констатації наявності прихованого 

податкового боргу у платника. Справа в тому, що податковий борг має бути 

формалізованим, підтвердженим відповідними документами. У разі 

відсутності цих документів – при «прихованому податковому борзі» - не 

можна стверджувати про наявність останнього, як і про виникнення будь-

яких наслідків стосовно нього. 

Цікаву концепцію, схожу на попередню, пропонує С. П. Позняков. 

Вчений диференціює податковий борг на реальний і штучний: «реальний 

податковий борг виникає у зв’язку із об’єктивним зниженням показників 
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фінансової стійкості та рівня економічної безпеки підприємства» [97, с. 45].1 

Таке трактування, як вважає О. Тимченко, за змістом відповідає відкритому 

боргу. Штучний борг за С. П. Позняковим – це «податковий борг, який 

умисно створюється на підприємстві шляхом проведення псевдолегальних 

фінансово-господарських операцій з використанням легітимних цивільно-

правових і фінансово-господарських інструментів, але з протиправною 

метою – невиконання своїх податкових обов’язків» [97, с. 148].2 Н арозвиток 

думки С. П. Познякова, слушний висновок робить О. Тимченко, що 

прихований (штучний) податковий борг виникає не лише завдяки умисним 

діям платників, а й у результаті допущення помилок: «прихований по-

датковий борг навряд чи коректно називати штучним. Він також існує ре-

ально, оскільки відображає суму платежів, які мали надійти, але не надійшли 

до бюджету.»[164]3 У цілому з О. Тимченко та С. П. Позняковим можна 

погодитись, але потрібно зауважити, що контролюючі органи мінімізацію 

податкового навантаження, яка фактично призводить до так званого 

штучного або прихованого податкового боргу, розглядають як протиправне 

діяння і намагаються оспорювати законність укладених між суб’єктами 

господарювання угод, спрямованих на зниження податкового навантаження. 

Після з’ясування причин виникнення податкового боргу та його різновидів 

доцільно навести статистику щодо податкового боргу, його погашення та 

списання. Так, за даними контролюючих органів податковий борг у 2000-

2005 рр. зменшився вдвічі та станом на 01 січня 2006 року становив 17 413 
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млн. грн. При цьому, як підкреслює В. А. Ільяшенко, співставлення 

відповідних показників з доходами бюджету дозволяє сформувати повніше 

уявлення щодо масштабів проблеми заборгованості по податках і зборах. За 

аналізований період сталося скорочення податкового боргу з 73% загальних 

доходів Зведеного бюджету України до 13%. При цьому вчений відмічає, що 

розміри податкового боргу значно перевищують розміри дефіциту бюджету. 

На переконання В. А. Ільяшенко, в даному випадку за умови повного 

погашення податкової заборгованості в Україні не лише можна було б 

покрити дефіцит бюджету, а й запланувати додаткові витрати, в яких 

суспільство відчуває нагальну потребу. Обсяги такого додаткового 

фінансування за даними 2004 року могли б скласти до +12% від фактично 

здійснених.[44]1 

Дещо інша ситуація з податковим боргом склалася у 2008-2011 роках. 

Цей період характеризується суттєвим зростанням обсягів списаного 

податкового боргу. В. Угрин з цього приводу підкреслює, що кожного року 

суми списання зростали значними темпами: «у 2009 році було списано 8425 

млн. грн., що в 1,7 разів більше аналогічного періоду в 2008 році. Протягом 

2010 року списанню підлягало 11453,5 млн. грн., що на 3028 млн. грн. більше 

аналогічно показника у 2009 році. Свого максимуму обсяги списаного боргу 

сягнули в 2011 році, коли за рік контролюючі органи ліквідували 19659,6 

млн. грн. податкового боргу шляхом списання, що на 11612,7 млн. грн. 

більше суми податкового боргу на кінець 2011 року»[174]2. 

Крім того, В. Угрин звертає увагу на відсутність єдиної тенденції в 

надходженнях «реальних» коштів. Аналізуючи відкриті джерела, він 

                                                           
1 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 

34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 35. 
2 [174] Угрин В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в 

Україні [Електронний ресурс] / В. Угрин //Економіст. - 2015. - № 4. - С. 19-22. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_4_6. – С. 21-22. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615978
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_4_6


75 

 

зауважує, що найбільша сума коштів у рахунок погашення податкового 

боргу надійшла у 2008 році – 12052,4 млн. грн., з яких 9014,0 млн. грн. 

самостійно сплачені платником, однак уже у 2009 році сума таких коштів 

суттєво знизилась і становила лише 5216,6 млн. грн. Незначне зниження 

відбувалося протягом 2010 року, коли сума боргу, самостійно сплаченого 

платником податків, сягнула лише 5063,0 млн. грн., що на 153,3 млн. грн. 

менше аналогічного показника 2009 року.[174]1 

Наступні роки характеризуються мінливістю надходжень у рахунок 

погашення податкового боргу та відсутністю стійких тенденцій до його 

зростання або зменшення. Так, у 2011-2012 роках відбулося зростання суми 

надходжень до 8588,4 млн. грн. та 11354,1 млн. грн. відповідно. У 2012-2014 

роках значно знизились суми списаного податкового боргу щодо податкових 

зобов’язань. За вісім місяців 2014 року було списано лише 1863,6 млн. грн. 

У 2013 році відсутній весь обсяг інформації через ліквідацію в структурі 

фіскальних органів Департаменту погашення податкової 

заборгованості.[174]2 

Доволі цікавим виглядає аналіз статистики з податкового боргу у 

розрізі суб’єктів – платників податків і зборів. В. А. Ільяшенко вказує, що на 

початку 2000-х років найбільшими боржниками були центральні офіси 

холдингів, добувна промисловість, обробна промисловість, будівництво, 

оптова та роздрібна торгівля. Далі вчена відмічає, що у галузях добувної та 

обробної промисловості, у цей час рівень рентабельності становив від 5% до 

9%, будівництво і торгівля також мали досить високі прибутки, значна 

частина яких, на переконання вченого, була значно тінізованою. Тільки 

галузь виробництва газу, електроенергії та води була збитковою (-1,3% у 
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2004 р.). З цього В. А. Ільяшенко робить висновок, що лише тут причиною 

податкових боргів можна вважати погіршення фінансового стану 

підприємств галузі, що, найімовірніше, сталося під впливом державної 

тарифної політики.[44]1 

Маємо зазначити, що при характеристиці податкового боргу та причин 

погіршення фінансового стану підприємств певної галузі варто враховувати 

окрім державної тарифної політики й політику національного банку щодо 

валютного регулювання. Яскравим прикладом впливу такої політики на 

фінансовий стан підприємств є перехід від адміністративного стримання 

курсу долара до його регулювання через економічні механізми. Так, 

фінансовий стан підприємств майже всіх сфер господарювання значно 

погіршився у зв’язку із стрімким зростанням курсу іноземних валют у 2014-

2015 роках. Безумовно, це негативно вплинуло і на обсяг податкового боргу, 

який значно збільшився. 

В. А. Ільяшенко також аналізувала показники податкового боргу у 

розрізі його основних типів. На її переконання 97 відсотків податкового 

боргу в Україні за станом на 01.01.2006 р. складав активний, пасивний та 

безнадійний борг, і лише 3 відсотки – інертний.[44]2 При цьому головним 

методом досягнення зменшення податкового боргу вчена вважає 

адміністрування податків. Це зумовлює необхідність аналізу структури 

податкової заборгованості до зведеного бюджету за статусами: «станом на 

01.01. 2006 р. маємо такі дані: безнадійний податковий борг - 1% від 

загальної суми, податковий борг інертного статусу - 3%; активний 

податковий борг - 46%; пасивний податковий борг - 50%. У складі пасивного 
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податкового боргу 76% - податкова заборгованість платників, щодо яких 

порушено провадження у справі про банкрутство та по яких прийнято 

рішення судів про призупинення стягнення; 2% - податкова заборгованість 

платників податків, які перебувають у розшуку; 12% - податкова 

заборгованість платників, у яких відсутні активи.»[44]1 

Формальне зменшення показників податкового боргу може 

відбуватися як за рахунок його фактичного погашення, так і за рахунок 

списання, коли держава не отримує коштів. В. Угрин відмічає наявність 

значного дисбалансу та превалювання одних способів погашення 

податкового боргу над іншими. На його переконання погашення податкового 

боргу за рахунок надходжень реальних коштів доволі незначне, а в 

основному сума податкового боргу скорочується за рахунок його списання. 

Вчений стверджує, що «з кожним роком частка реальних надходжень у 

структурі погашення податкового боргу зменшується. Якщо у 2008 році така 

частка надходжень «живих коштів» у структурі погашення становила 70,9%, 

то уже в 2009-2010 вона сягала не більш ніж 38,2% та 30,7% відповідно. У 

2011 році взагалі погашення податкового боргу за рахунок реальних 

надходжень становило абсолютний мінімум протягом аналізованого 

періоду. Дещо кращою була ситуація у 2012 році, коли за рахунок реальних 

надходжень було погашено 63,2%. Особливо напруженою була ситуація у 

2013 році, адже через ліквідацію Департаменту погашення податкового 

боргу скорочення податкового боргу практично не відбувалось за рахунок 

вжитих заходів органами стягнення. На нашу думку, така ситуація є вкрай 

негативною з огляду на постійну дефіцитність бюджетних ресурсів у 

державі. Наявність такої заборгованості є вагомим резервом для наповнення 

бюджетів. Значні дисбаланси відзначаємо в розрізі способів погашення 
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податкової заборгованості. Зокрема, основна сума коштів надходить не за 

рахунок самостійного погашення податкового боргу платниками податків, а 

шляхом примусового стягнення. Таким чином, частка погашення 

податкового боргу за рахунок застосування всіх заходів примусового 

характеру протягом останніх років доволі значна. Упродовж 2012 року вона 

сягнула 71,3%, тоді як протягом 2013-2014 - 61,0% та 69,7% 

відповідно.»[174]1 Наведені статистичні дані свідчать про складність 

економічної ситуації, ускладнення з реалізацією податкового обов’язку 

вчасно та у повному обсязі. 

Об’єктивними показниками, які б свідчили про добровільність 

погашення податкового боргу, є сплата зазначених у податкових 

повідомленнях-рішеннях коштів. Варто приєднатися до позицій правників, 

які вважають, що сплата податкового боргу протягом дії податкової вимоги 

свідчить про випадковість виникнення податкового боргу в платника 

податків та намагання погасити його перед бюджетом. За винятком 2008 року 

(лише 17,1% сплаченого податкового боргу протягом 60 днів ) частка 

податкового боргу, що сплачена впродовж дії податкової вимоги, коливалась 

у межах 42,5-86,2% від загальної суми самостійно сплаченого податкового 

боргу.[174]2 

В іншому разі, коли платники оскаржують податкові повідомлення-

рішення або зникають, можна вести мову про можливість наявності свідомої 

та цілеспрямованої деліктної поведінки учасників податкових відносин. У 

даному разі цілком очевидною є необхідність застосування заходів 

примусового стягнення податкового боргу контролюючими органами. 

Динаміка надходжень від застосування заходів примусового стягнення 
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демонструє значне скорочення надходжень за рахунок примусового 

стягнення. З 2011 року суттєво зменшилась сума майна, описаного в 

податкову заставу, без сплати відповідних надходжень у рахунок погашення 

податкового боргу. Дозволимо собі ще раз звернутися до міркувань 

В. Угрина і тих даних, що він наводить: «у 2008 році надходження від 

реалізації заставного майна сягнули лише 3,3% від суми описаного майна. 

Аналогічною була ситуація у 2009-2010 роках. Катастрофічно скоротились 

такі надходження після 2010 року, коли погашення за рахунок продажу 

заставного майна платників податків здійснювалось виключно на підставі 

судового рішення (відповідно до позову органу стягнення. Виконання 

рішення суду про примусове погашення податкового боргу юридичної особи 

покладається на контролюючі органи в особі податкового керуючого. 

Відповідно до такого рішення можна здійснювати продаж виключно того 

майна, що перебуває в податковій заставі. Таким чином, у 2011 році було 

реалізовано майна на 20,5 млн. грн., або лише 0,2% від того, що описано в 

податкову заставу.»[174]1 Більш детально реалізацію процедур описання 

майна у податкову заставу ми розглянемо у наступному розділі роботи. 

Наведена статистика демонструє тенденцію скорочення податкового 

боргу за рахунок його списання. Також варто наголосити на проблемі 

зменшення податкової бази, що відбувається внаслідок застосування 

механізмів розстрочення та відстрочення податкового боргу або податкового 

зобов’язання. Станом на 1 січня 2014 року за даними Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі в Україні податковий борг за податковими 

зобов'язаннями перед Державним бюджетом (та цільовими фондами) 

становив майже 10 млрд. грн., що на 300 млн. грн. більше, ніж на початок 

2013 року. Списано було 4,5 млрд. грн. податкового боргу перед Державним 

бюджетом. Водночас загальний обсяг переплат податків і зборів 
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(обов'язкових платежів) до Державного бюджету збільшився на 6,4 млрд. 

грн. та на 1 січня 2014 року становив 27,5 млрд. грн. Причиною цьому є 

недостатня ефективність механізмів адміністрування податкового боргу, що 

підтверджується експертним висновком Рахункової палати, відповідно до 

якого в Україні не створено ефективної системи адміністрування 

податкового боргу, яка дала б можливість запобігти виникненню ново-

утвореного боргу, нарощуванню обсягів розстрочених і відстрочених сум 

податкового боргу та суттєво зменшити щорічні списання безнадійної 

податкової заборгованості [16].1 

Т. Л. Томнюк з цього приводу зазначає, що з 2011 року списано було 

понад 30,5 млрд. грн. податкового боргу та розстрочених грошових 

зобов'язань, з них відповідно до спеціальних законів списано підприємствам 

паливно - енергетичного і оборонно - промислового комплексу та 

суднобудівної промисловості понад 17 млрд. грн. податкового боргу та 

розстрочених грошових зобов'язань. Вчений з цього приводу слушно 

спрямовує увагу на висновок представників Всесвітнього банку у 

дослідженні системи адміністрування податків України: «Ніяке управління 

податковою системою не буде ефективним, якщо платники податків 

розраховуватимуть на майбутні амністії, а кожна амністія посилює 

сподівання на ще більші списання податків у майбутньому» [170, с. 467].2 У 

світлі цього вважаємо за необхідне розділити позицію Т. Л. Томнюка, на 

переконання якого заходи із скорочення податкового боргу, що 

здійснювались протягом 2012-2013 років Міністерством доходів і зборів 

України та його територіальними органами, не були системними та 
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ефективними.[18]1 Отже, зважаючи на те, що відповідно до чинного 

податкового законодавства під погашенням податкового боргу варто 

розуміти зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене 

відповідним документом[96]2, слід звобити висновок, що  саме на погашення 

податкового боргу, а не на його списання, має орієнтуватися сучасна 

податково-правова політика. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

У процесі аналізу проблем, які увійшли до розділу 1 дисертації 

зроблено такі висновки: 

1. Визначено принципову різницю між термінами «податкове 

зобов’язання» та «грошове зобов’язання», яка полягає у тому, що перший 

застосовується у разі виконання податкового обов’язку вчасно і в повному 

обсязі, а другий – у разі порушення чинного податкового законодавства та 

виникнення у платника податкового боргу. 

2. Доведено, що можливість стягнення податкового боргу є ознакою, 

яка відрізняє звичайний податковий борг від безнадійного, а сама процедура 

узгодження є невід’ємною складовою процесу адміністрування податкового 

боргу. 

3. Встановлено, що податковий обов’язок реалізується не 

одномоментно, у зв’язку з чим доцільно виокремлювати певні стадії 

виконання податкового обов’язку. У контексті дослідження відносин з 

приводу виникнення та погашення податкового боргу в роботі умовно 

розділено реалізацію податкового обов’язку в часі на два етапи – до 
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надходження коштів до відповідного централізованого публічного фонду та 

після цього. 

4. Констатовано, що податковий борг виникає у деліктних умовах, 

коли наявне або правопорушення з боку платника (невиконання обов’язку зі 

сплати того чи  іншого платежу), або з боку посадової особи контролюючого 

органу (у разі незаконних дій цієї особи, що формалізують податковий борг, 

якого насправді не існує через фактичнє належне виконання платником 

покладених на нього обов’язків). 

5. Доведено, що термін «податкове зобов’язання» має 

застосовуватися до настання терміну сплати податку (наприклад, до моменту 

спливу податкового звітного періоду), у той час як терміном «грошове 

зобов’язання» ми маємо оперувати після прострочення платником виконання 

обов’язку зі сплати податку. Тобто, термін «грошове зобов’язання» в його 

податковому сенсі пов’язується із фактом неналежного виконання 

податкового обов’язку, прострочення зі сплатою податку або його несплатою 

взагалі. Цим пояснюється доцільність у контексті реалізації процедур з 

погашення податкового боргу оперувати термінами «грошове зобов’язання», 

«штрафні санкції» та «пеня», які у сукупності складають суть податкового 

боргу. 

6. Виявлено декілька етапів реалізації обов’язку з податкової 

звітності, що дозволяє виокремити його складові елементи. Спочатку 

потрібно відобразити відомості податкового обліку в документах податкової 

звітності. Після цього ці документи мають бути доставлені у контролюючі 

органи у встановлені податковим законодавством строки. Нарешті, навіть 

після передачі документів податкової звітності до контролюючих органів, на 

платника податків покладається обов’язок їх зберігати протягом терміну, 

достатнього для проведення податкової перевірки, тому обов’язок з 

податкової звітності складається з обов’язків формування звітних 

документів, їх передачі контролюючим органам, подальшого зберігання цих 

документів протягом встановленого строку. 



83 

 

7. Визначено низку принципових положень, що характеризують суть 

податкового боргу. По-перше, податковий борг є складним соціально-

економічним явищем, виникнення якого зумовлюється суб’єктивними та 

об’єктивними чинниками. По-друге, податковий борг складається з 

грошового зобов’язання, штрафних санкцій та пені. По-третє, податковий 

борг може виникати тільки після прострочення платником обов’язку зі 

сплати податку або збору. По-четверте, виникнення податкового боргу 

майже завжди свідчить про неналежне виконання платником податкового 

обов’язку, тобто факт наявності податкового боргу пов’язується із деліктною 

поведінкою суб’єктів податкових відносин. Нарешті, по-п’яте, погашення 

податкового боргу має міжгалузеве значення через застосування не тільки 

засобів фінансово-правового впливу, а й примусу адміністративного та 

іншого характеру. 

8. Виявлено характерні ознаки, що відрізняють податковий 

обов’язок від податкового зобов’язання. По-перше, податковий обов’язок 

є центральною категорією податкового права та має першочергове 

значення у порівнянні з іншими обов’язками платника податків. По-друге, 

податковий обов’язок поширюється на велике коло осіб та має 

загальнообов’язковий характер. По-третє, податкове зобов’язання не має 

нічого спільного із зобов’язанням у цивільно-правовому розумінні. По-

четверте, фактично податковий обов’язок складається з обов’язків з 

податкового обліку, сплати податку та податкової звітності. По-п’яте, 

кожен зі складових елементів податкового обов’язку має власну 

структуру. 

9. Визначено неможливість виконання «грошового зобов’язання», яке 

наразі податковим законодавством визначається як сума коштів, яку платник 

податків повинен сплатити до відповідного бюджету. Виконувати належним 

чи неналежним чином можна податковий обов’язок, а не грошове 

зобов’язання. 
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10. Окреслено коло причин виникнення податкового боргу 

суб’єктивного та об’єктивного характеру. Доведено, що характеризувати 

виникнення податкового боргу, що виник внаслідок об’єктивних причин, як 

злочин абсолютно невірно, що пояснюється наявністю в законодавстві 

механізмів звільнення від відповідальності за несвоєчасну сплату 

загальнообов’язкових платежів при настанні певних обставин (наприклад, 

при веденні воєнних дій). 

11. Встановлено недоречність застосування на практиці замість 

терміна «податковий борг» терміна «податкова заборгованість», що 

зумовлено самим визначенням податкового боргу, під яким розуміється сума 

узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх 

наявності), яке не сплачене платником податків у встановлений Податковим 

кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового 

зобов'язання. 

12. Доведено недоцільність віднесення політики до кола причин 

виникнення податкового боргу. Коли йдеться про соціально-економічну 

політику, не можна говорити про її безпосередній вплив на податкову 

політику, адже соціально-економічна політика більшою мірою пов’язана з 

витрачанням публічних коштів, які збираються, зокрема й за рахунок 

податків і зборів. При цьому акумуляція коштів у формі податків і зборів 

відбувається до їх розподілення та витрачання, тому говорити про соціальну 

політику як фактор впливу на акумуляцію коштів невірно. 

13. Обґрунтовано залежність причин виникнення податкового боргу 

від рівня освіти платників та їхньої правової культури тощо. До утворення 

податкового боргу можуть призвести як необізнаність платника у чинних 

нормативних актах, неуважне слідкування за їх змінами, так і неповага до 

встановленого законом порядку й свідома несплата податків і зборів. В 

останньому випадку можна вести мову про вади моральної поведінки 

платника податків, яка, по-перше, формується на основі його внутрішньої 

культури й правосвідомості, а по-друге – прямо залежить від його ставлення 
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до моральних правил, правових норм чи установок, що склалися у 

суспільстві. 

14. Звернено увагу на психологічні особливості індивіда при 

характеристиці суб’єктивних причин виникнення податкового боргу. 

Йдеться про декілька чинників. По-перше, це потреби та інтереси індивіда, 

які у подальшому можуть мотивувати індивіда порушити норми податкового 

законодавства. По-друге, це сама можливість усвідомлювати наслідки своїх 

дій, розуміти кінцевий їх результат. Часто платники плутають поняття 

оптимізації оподаткування та ухилення від оподаткування, що призводить не 

до мінімізації їхніх податкових зобов’язань в законній площині, а до скоєння 

правопорушення та утворення податкового боргу. 

15. Аргументовано недоцільність обліковувати безмежно довго 

податковий борг, що призводить до підвищення навантаження на 

контролюючі органи та ускладнює адміністрування податків. Цілком логічно 

в даному випадку визначати суми податкового боргу, які навряд чи будь-

коли зможуть бути стягнуті до державного та місцевих бюджетів, 

безнадійним податковим боргом та списувати його, знімаючи таким чином 

навантаження на контролюючі органи. 

16. Визначено два різновиди визнання податкового боргу безнадійним 

за ознакою активної поведінки платника. Перший різновид безнадійного 

податкового боргу визначається та списується самим контролюючим 

органом – активна участь платника не потрібна. Другий різновид 

безнадійного податкового боргу визначається за активної участі самого 

платника податку та списується контролюючим органом за наявності 

достатніх на то підстав. Відбувається це у разі виникнення податкового боргу 

внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), при 

цьому на платника податків покладається обов’язок з доказування власної 

правоти та фактичної об’єктивної неможливості виконання податкового 

обов’язку, що призвело до виникнення податкового боргу. 
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17. Виокремлено принципові аспекти реалізації процедур визнання 

податкового боргу безнадійним та подальшої реалізації процедур його 

списання. По-перше, доцільно диференціювати безнадійний податковий 

борг на два різновиди: а) безнадійний податковий борг, який визнається і 

списується контролюючим органом без активної участі платника; 

б) безнадійний податковий борг, що передбачає активну участь платника 

для його визнання. По-друге, другий різновид безнадійного податкового 

боргу передбачає покладення обов’язку доказування наявності 

передбачених законодавством підстав для визнання його безнадійним 

безпосередньо на платника податків і зборів. По-третє, при реалізації 

процедур визнання податкового боргу безнадійним значну роль відіграє 

окрім контролюючого органу та платника податків ще один суб’єкт – 

Торгово-промислова палата. По-четверте, в умовах проведення в Україні 

антитерористичної операції було закріплено та деталізовано механізм 

визнання податкових зобов’язань та податкового боргу платників, 

зареєстрованих на території її проведення, безнадійним. По-п’яте, вагомою 

метою застосування механізму визнання податкового боргу безнадійним та 

подальшого його списання є зменшення навантаження на контролюючі 

органи, які адмініструють податки і збори. 

18. Запропоновано при характеристиці податкового боргу та причин 

погіршення фінансового стану підприємств певної галузі враховувати окрім 

державної тарифної політики й політику Національного банку щодо 

валютного регулювання. Яскравим прикладом впливу такої політики на 

фінансовий стан підприємств є перехід від адміністративного стримання 

курсу долара до його регулювання через економічні механізми. 

19. Доведено можливість формального зменшення показників 

податкового боргу як за рахунок його фактичного погашення, так і за рахунок 

списання, коли держава не отримує коштів. 

20. Запропоновано характеризувати сплату податкового боргу 

протягом дії податкової вимоги як фактор, що свідчить про випадковість 
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виникнення податкового боргу в платника податків та намагання погасити 

його перед бюджетом. Оскарження податками повідомлень-рішень або їх 

зникнення дає можливість для припущення про наявність свідомої та 

цілеспрямованої деліктної поведінки учасників податкових відносин, а, отже 

і застосування до таких платників заходів примусового стягнення 

податкового боргу контролюючими органами. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПРОЦЕДУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 

 

2.1. Диференціація процедур погашення і стягнення податкового 

боргу за суб’єктним складом 

Для з’ясування сутності правових процедур погашення та стягнення 

податкового боргу потрібно визначитись із тим, що варто розуміти під 

терміном «правова процедура». Р. С. Алімов пропонує розуміти під терміном 

«правова процедура» систему правових відносин, що складаються в певній 

послідовності, спрямованих на досягнення правового результату, який може 

виражатися у формуванні юридичних норм, утворень або припиненні певних 

правовідносин (головних для процедури), запобігання правопорушенням, 

також в інших, правових наслідках [5, с. 14].1 

На думку Ю. І. Туника, процедурою погашення податкового боргу є 

урегульована нормами чинного адміністративного та податкового 

законодавства система впорядкованих та послідовних процесуальних дій, що 

здійснюються контролюючими органами з метою своєчасного та повного 

погашення податкового боргу [171, с. 3].2 Вчений переконаний, що 

запропоноване ним розуміння процедури погашення податкового боргу 

закладає підвалини для системного розв’язання цієї проблеми. При цьому, 

звертаючись до робіт М. П. Кучерявенка, він підкреслює, що «подібне 

розуміння сутності процедури погашення податкового боргу, по-перше, 

реалізує об’єктивно існуючий взаємозв’язок між податковою матеріальною 

                                                           
1 [5] Алімов Р.С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика: 

дисертація на здо- буття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 – теорія управління; адмі- ністративне право і процес; фінансове право / Роман 

Святославович Алімов. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002.– 

164 с. 
2 [171] Туник Ю.І. Процедура погашення податкового боргу: визначення поняття 

/Ю.І. Туник// Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №15. -С. 1-5. 
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нормою і спеціалізованими формалізованими податковими процедурами, їх 

перетинання в єдиному механізмі правового регулювання. По-друге, ніякою 

мірою не заперечує основний концептуальний орієнтир податково-правового 

регулювання – забезпечення виконання податкового зобов’язання, 

закріплення порядку, який гарантуватиме формування дохідних частин 

бюджетів.» [63, с. 7; 171, с. 3] 1 

Доволі цікаву позицію щодо процедур погашення податкового боргу 

займає Д. В. Карамишев. Учений аналізує доцільність використання понять 

«процес» та «процедура» щодо погашення податкового боргу. На 

переконання Д. В. Карамишева можливі три підходи до співвідношення цих 

термінів. Відповідно до першого, виходячи із семантики цих понять, вони є 

ідентичними за змістом. Відповідно до другого юридичний процес є вужчим 

за процедуру та означає юрисдикційний процес розгляду справи в 

процесуальному порядку. Відповідно до третього – процес є ширшим за 

поняття процедури, оскільки «характеризується не лише юрисдикційним, але 

й позитивним (регуляторним) правозастосуванням, при цьому процедури 

складають окремі етапи процесу».[46]2  

Далі вчений наводить низку аргументів на користь кожного з підходів 

і доходить висновку, що безпосередній процес погашення податкового боргу 

не передбачає механізмів його зменшення. Зменшення відбувається через 

застосування таких способів, як сплата, стягнення, зарахування, списання 

тощо. У цілому варто приєднатися до позиції Д. В. Карамишева, яка полягає 

у тому, що «використання терміна «процедура погашення податкового 

боргу» у значенні єдиної процедури або для визначення певного способу 

                                                           
1 [63, 171] Кучерявенко М.П. Податкові процедури : правова природа і 

класифікація : монографія / Кучерявенко М.П. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.; 

Туник Ю.І. Процедура погашення податкового боргу: визначення поняття /Ю.І. Туник// 

Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №15. - С. 1-5. 
2 [46] Карамишев Д. В. Порядок, процес, процедура погашення податкового боргу: 

у чому різниця? [Електронний ресурс] / Д. В. Карамишев // Право і суспільство. - 2014. - 

№ 6.2. - С. 90-96. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625400
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6
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погашення податкового боргу є некоректним. Замість цього автором 

пропонується застосовувати термін «процедури погашення податкового 

боргу» як загального терміна для визначення сукупності окремих процедур 

сплати, списання, стягнення, зарахування, скасування податкового 

боргу».[46]1 Проте, вважаємо, що варто уточнити різницю між процедурами 

безпосередньо погашення та стягнення податкового боргу, визначити єдину 

термінологію при застосуванні процедур зменшення абсолютного значення 

податкового боргу. 

Аналіз динаміки розвитку податкового законодавства свідчить про 

неоднаковість підходу законодавця до термінології, що стосується 

погашення або стягнення податкового боргу. Первісно в умовах 

незалежності в Україні реалізація заходів стягнення податкового боргу 

платників податків регулювалася Декретом Кабінету Міністрів України 

«Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» 

[136]2. Варто відмітити, що цей нормативний акт містив термінологію, що 

зараз не використовується (наприклад, регулює «стягнення недоїмки з 

підприємств, установ, організацій та іноземних юридичних осіб», або 

«стягнення податків, податкового кредиту та інших платежів…»). У цілому 

можна сказати, що даним Декретом регулюється саме стягнення не внесених 

у встановлені строки податків і інших платежів та сум фінансових санкцій, у 

той час як його дія не поширювалася на стягнення податку на доходи 

іноземних юридичних осіб і стягнення штрафів, що накладаються за 

адміністративні правопорушення. При цьому конструкції «податковий борг» 

у сучасному її розумінні в ньому не існувало. З 1998 року питання щодо 

погашення податкового боргу регулювалося також Указом Президента 

                                                           
1 [46] Карамишев Д. В. Порядок, процес, процедура погашення податкового боргу: 

у чому різниця? [Електронний ресурс] / Д. В. Карамишев // Право і суспільство. - 2014. - 

№ 6.2. - С. 90-96. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6 
2 [136] Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів : 

Декрет Кабінету Міністрів України № 8-93 від 21.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1993. – № 13. – Ст. 114. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625400
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_6
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України № 167/98 «Про заходи щодо підвищення відповідальності за 

розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» (далі – 

Указ)[127].1Даним нормативним актом було запроваджено механізм 

податкової застави та реалізації заставленого майна, але все одно не 

визначалося ані структури податкового боргу, ані самої суті його погашення. 

При цьому, якщо у Декреті щодо питання податкового боргу вживалося 

поняття «стягнення», то в Указі Президента України вживалися терміни 

«погашення» та «стягнення». 

Значним кроком у розвитку нормативного регулювання погашення 

податкового боргу стало прийняття у 2000 році Закону України «Про 

порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» [132], який набув чинності у 2001 р.2 

Встановлена у цьому Законі процедура стягнення податкового боргу 

платника податків застосовувалась близько 10 років. До відносин з приводу 

погашення податкового боргу вживалось поняття «примусове стягнення» у 

значенні звернення стягнення на активи платника податків у рахунок 

погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми 

таким платником податків. 

Прийняття даного Закону вплинуло на узгодження термінологічного 

апарату, що застосовувався у відносинах з приводу погашення податкового 

боргу. Зокрема, на рівні Закону встановлено поняття «податковий борг», під 

яким розумілося податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій 

за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в 

адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений 

строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового 

                                                           
1 [127] Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами 

та державними цільовими фондами : Указ Президента України № 167/98 від 04.03.1998 р. 

// Офіційний вісник України. – 1998. – № 17. – Ст. 622. 
2 [132] Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Закон України № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44. 
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зобов'язання.[132]1 Таким чином, фактично закладено нормативне 

регулювання структури податкового боргу, а також визначено суть та 

порядок застосування засобів забезпечення виконання податкового 

обов’язку, встановлено основи реструктуризації податкового боргу, 

наведено процедурні особливості погашення податкового боргу. 

Наразі у Податковому кодексі України вживається поняття «погашення 

податкового боргу», під яким розуміють зменшення абсолютного значення 

суми такого боргу, що підтверджено відповідним документом. Відповідно до 

норм Податкового кодексу України, податковий борг може бути погашено як 

самостійно платником податків, так і за рахунок вжиття відповідних заходів 

органом стягнення. Органом стягнення в даному випадку виступає 

державний орган, уповноважений здійснювати заходи із забезпечення 

погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених даним 

Кодексом та іншими Законами України [96].2 При цьому законодавець 

відійшов від застосування терміна «стягнення» у процедурах погашення 

податкового боргу, що, на наш погляд є позитивною рисою. 

Автори монографії «Правові засади регулювання податкового боргу в 

України» пропонують під погашенням податкового боргу розуміти 

сукупність адміністративно-правових відносин у сфері реалізації 

контролюючих, виконавчо-розпорядчих функцій фіскальних органів, а 

також належних дій податкового боржника, пов’язаних із застосуванням 

заходів, передбачених законом, спрямованих на самостійну сплату або 

примусове стягнення податкових зобов’язань, що призвели до зменшення 

абсолютного значення суми податкового боргу, підтвердженого відповідним 

документом [20, с. 76].3 Подібний підхід, на нашу думку, є неправильним, 

                                                           
1 [132] Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Закон України № 2181-ІІІ від 21.12.2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
3 [20] Головач А.В. Правові засади регулювання податкового боргу в Україні: 
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адже в даному разі погашення податків позиціонується як родове явище по 

відношенню до стягнення податків. 

Безумовно, реалізація процедур погашення податкового боргу та 

процедур стягнення податкового боргу спрямована на дві основні цілі – 

надходження коштів від податків і зборів та усунення шкоди, завданої 

державі у разі їх ненадходження або невчасного надходження. Разом із тим, 

на наше переконання, «погашення» та «стягнення» податкового боргу 

платників податків є близькими за своїм призначенням, але різними за 

процедурами реалізації поняттями. Різні вони і за вольовою ознакою. 

Погашення податкового боргу відбувається платником добровільно або під 

загрозою настання негативних наслідків. У свою чергу, стягнення 

податкового боргу – це завжди імперативна примусова процедура, яка не 

враховує ставлення самого платника до її реалізації.  

Чинна редакція ст. 14 Податкового кодексу України не розрізняє ці 

поняття. Під погашенням податкового боргу розуміється зменшення 

абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним 

документом без уточнення способу такого погашення [93].1 Вважаємо, 

доцільно внести зміни до ст. 14 Податкового кодексу України та окремо 

закріпити терміни «погашення податкового боргу» та «стягнення 

податкового боргу».  

Пропонуємо термін «погашення податкового боргу» викласти в такій 

редакції: «погашення податкового боргу – добровільне зменшення 

платником абсолютного значення суми такого боргу (у тому числі внаслідок 

досягнення податкового компромісу), підтверджене відповідним 

документом». Також варто додати до ст. 14 визначення «стягнення 

податкового боргу» у наступній редакції: «стягнення податкового боргу – 

                                                           

монографія / А.В. Головач, О.В. Онишко,Д.Г. Мулявка. Нац. ун-тДПС України. - Ірпінь. - 

2011. - 174 с. 
1 [93] Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-17 із змінами та 

доповненням [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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примусове безоплатне вилучення коштів або майна платника податків (із 

застосуванням  засобів забезпечення сплати платником податків грошового 

зобов'язання або без їх застосування) з метою зменшення абсолютного 

значення суми такого боргу». Закріплення визначень «погашення 

податкового боргу» та «стягнення податкового боргу» в пропонованій 

редакції дозволить досягти одразу декількох цілей. По-перше, це упорядкує 

термінологічний апарат та дозволить упорядкувати процедури зменшення 

абсолютного значення податкового боргу. По-друге, подібний розподіл 

сприятиме чіткому закріпленню прав та обов’язків сторін податкових 

відносин при виникненні податкового спору. По-третє, погашення 

податкового боргу з огляду на зазначене узгоджуватиметься із 

запропонованим наприкінці 2014 року механізмом податкового компромісу 

та створить гарантії для осіб, які його застосовували, щодо непритягнення їх 

до відповідальності. 

У процесі реалізації податкових відносин з приводу зменшення 

абсолютного значення податкового боргу окремі питання виникають при 

визначенні кола учасників таких відносин. Безумовно, наявність податкового 

боргу свідчить про конфронтацію інтересів платників податків та 

контролюючих органів. Зважаючи на цей аспект, аргументованою вбачається 

характеристика учасників податкового конфлікту, надана 

І. В. Караченцевим. Вчений у своєму дослідженні диференціює суб’єктний 

склад правовідносин з приводу вирішення податкових спорів залежно від 

обраного шляху вирішення – адміністративного або судового.[48]1 При 

цьому він виокремлює обов’язкових учасників податкового спору, до кола 

яких відносить платників податків і зборів та контролюючі органи, та 

додаткових учасників, зокрема суд. У цілому з таким підходом можна 

                                                           
1 [48] Караченцев І. В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення: дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Володимирович Караченцев. – Харків, 2015. – 191 с. – С. 

83.  
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погодитись, але у розрізі нашої проблематики (зменшення абсолютного 

значення суми податкового боргу) подібну класифікацію можна доповнити 

та розширити. 

Уявляється, що учасників відносин з приводу зменшення абсолютного 

значення суми податкового боргу доцільно характеризувати залежно від 

того, які процедури застосовуються – процедури погашення податкового 

боргу або процедури його стягнення. У першому випадку можна виокремити 

платників податків і зборів та контролюючі органи як обов’язкових 

учасників відносин з приводу зменшення абсолютного значення суми 

податкового боргу. У рамках даного дослідження навряд чи доцільно 

деталізувати всі закріплені чинним законодавством права і обов’язки цих 

суб’єктів – вони зазначені в статтях 16, 17, 20, 21 Податкового кодексу 

України.[96]1 

У разі застосування процедур стягнення податкового боргу з метою 

зменшення його абсолютного значення, тобто за відсутності мотивів та дій з 

боку платника на його добровільне погашення, можливе розширення кола 

учасників цих відносин. Перш за все, при стягненні податкового боргу 

обов’язкові учасники можуть звертатися до суду. Суд діє як незалежний 

учасник відносин з приводу вирішення податкового спору в рамках 

процесуального адміністративного законодавства.  

Діяльність судів в Україні регламентується Конституцією України, 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексом 

адміністративного судочинства України тощо [54, 138, 52]2. При цьому, як 

слушно вказує І. В. Караченцев, принциповою відмінністю суду від інших 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [54, 138, 52] Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-Вр // Відом. 

Верхов. Ради України. – 1996. –  № 30. – Ст. 141; Про судоустрій і статус суддів : Закон 

України № 2453-VI від 07.07.2010 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 41-45. – 

Ст. 529; Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 р. // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446. 
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учасників процесу вирішення податкового спору є його неупередженість, 

незалежність.[48]1 Варто підкреслити, що відносини з приводу 

оподаткування загалом та відносини з приводу стягнення податкового боргу 

зокрема характеризуються обов’язковою участю суб’єкта владних 

повноважень, а тому судові спори з приводу правильності обчислення 

податків і зборів розглядаються адміністративними судами. З огляду на це 

вважаємо за необхідне підтримати І. В. Караченцева в тому, що «податковий 

спір завжди виникає між платником та контролюючим органом, тобто 

органом публічної влади. При залученні до його вирішення судової гілки 

влади мова вже йде не просто про податковий спір, а про адміністративну 

справу. Фактично адміністративною справою є переданий на вирішення 

адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі 

сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня 

посадова чи службова особа».[48]2 

На наше переконання, варто розрізняти звернення до суду платника 

податків з метою оскарження правомірності нарахування грошових 

зобов’язань і звернення до суду контролюючого органу з метою стягнення 

податкового боргу. У будь-якому разі участь вказаних трьох суб’єктів у 

податкових відносинах свідчить про наявність податкового спору, але це не 

означає неодмінного застосування процедур стягнення. В першому випадку 

звернення платника до суду може бути не пов’язане із реалізацією процедур 

стягнення або погашення податкового боргу. Більше того, таке звернення 

може відбуватися навіть до формалізації податкового боргу – на етапі 

узгодження податкового зобов’язання. 

                                                           
1 [48] Караченцев І. В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення: дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Володимирович Караченцев. – Харків, 2015. – 191 с. – С. 

102. 
2 [48] Караченцев І. В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення: дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Володимирович Караченцев. – Харків, 2015. – 191 с. – С. 

102-103. 
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У другому випадку, безумовно, мова йде про реалізацію процедур 

стягнення податкового боргу, для чого контролюючі органи користуються 

наданими їх правами. До таких прав, зокрема, ст. 20 Податкового кодексу 

України відносить наступні:[96]1 

1) звертатися до суду щодо стягнення в дохід держави коштів, 

отриманих за нікчемними договорами; 

2) звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника 

податків на рахунках такого платника податків у банках та інших 

фінансових установах; 

3) звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші 

цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має 

податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє 

майно та/або його балансова вартість менша суми податкового 

боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення 

податкового боргу; 

4) звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який 

має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого 

платника податків, на суму податкового боргу або його частини; 

5) звертатися до суду, якщо платник податків перешкоджає виконанню 

податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, 

щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника 

податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти 

та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку 

(крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, 

єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом 

грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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боргу), та зобов'язання такого платника податків виконати законні 

вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом.[96]1 

Норми, що регулюють суб’єктний склад учасників процедур стягнення 

податкового боргу містяться у декількох статтях Податкового кодексу 

України. Відповідно до положень п. 41.1 ст. 41 Податкового кодексу України 

контролюючими органами є органи доходів і зборів. При цьому, виходячи із 

назви цієї статті (Контролюючі органи та органи стягнення), вона поряд із 

контролюючими органами визначає коло органів стягнення. Відповідно до 

приписів п. 41.2 цієї статті органами стягнення є виключно контролюючі 

органи, уповноважені здійснювати заходи із забезпечення погашення 

податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах 

повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.[96]2 

Проте визначення органів стягнення закріплено також у п.п 14.1.137 п. 14.1 

ст. 14 Податкового кодексу України: «орган стягнення - державний орган, 

уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення 

податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та 

іншими законами України».[96]3 

На переконання А. А. Роздайбіди, в Податковому кодексі України 

закріплено два різні визначення поняття «органів стягнення». Вона 

наполягає на тому, що поняття «органи стягнення» за ст. 41 Податкового 

кодексу України є нечітким: «невирішеним залишається питання, чому в 

основу такої диференціації покладено саме здійснення повноважень із 

забезпечення погашення податкового боргу, а не суб’єктна складова, як це 

зроблено у п. 87.11 ст. 87 та п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України. У 

такому випадку можна говорити про певну правову колізію. Адже, як вже 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
3 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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зазначалося, державна виконавча служба може брати участь у стягненні суми 

податкового боргу платника податку - фізичної особи (п. 87.11 ст. 87 

Податкового кодексу України).»[146]1  

З такою позицією складно однозначно погодитись. По-перше, ст. 14 

присвячена визначенню термінів, тому наявність в ній визначення «органів 

стягнення» є зрозумілим та прийнятним. По-друге, закріплені у ст. 14 

Податкового кодексу України терміни знаходять свою деталізацію в інших 

статтях Кодексу. Така ситуація відбувається і з терміном «органи 

стягнення», коли загальне родове визначення, що міститься у ст. 14, 

деталізується у ст. 41 Податкового кодексу України. По-третє, щодо 

зауваження А. А. Роздайбіди про прив’язку до конкретних повноважень, а не 

до суб’єктного складу варто пам’ятати, що п. 87.11 ст. 87 Податкового 

кодексу України закріплює особливості погашення податкового боргу 

окремої категорії платників – фізичних осіб. Тому в даному випадку більш 

важлива прив’язка до суб’єктного складу. У ст. 41 при характеристиці 

органів стягнення робиться наголос на їх діяльності, призначенні цих 

органів, а не на особливостях впливу на окремі групи платників, тому 

закріплене законодавцем визначення у ст. 41 є більш виваженим, ніж 

запропоноване А. А. Роздайбідою. По-четверте, посилання А. А. Роздайбіди 

на положення п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України є недоречним, 

адже цим пунктом регулюється порядок стягнення коштів з рахунків 

платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з 

рахунків платників податків у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів. І в даному разі робиться посилання на 

контролюючі органи як на родову категорію, яка деталізується, знов таки, у 

                                                           
1 [146] Роздайбіда А. А. Щодо порядку виконання судових рішень про стягнення з 

платників податків податкового боргу[Електронний ресурс] / А. А. Роздайбіда // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 

271-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_38. – С. 272. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_38
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ст. 41 Податкового кодексу України. 

Останнє наведене нами право контролюючого органу свідчить про 

можливість вступу у відносини з приводу стягнення податкового боргу ще 

одного учасника – податкового керуючого. При цьому податковий керуючий 

як суб’єкт відносин зі зменшення абсолютного значення податкового боргу 

має подвійний правовий статус. Податковий керуючий відповідно до вимог 

ст. 91 Податкового кодексу України призначається керівником 

контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків, що має 

податковий борг, з кола посадових осіб цього органу.[96]1 У даному разі 

конкретна фізична особа наділена правами відповідно до ст. 20 Податкового 

кодексу України як службова особа контролюючого органу та додатково 

повноваженнями відповідно до ст. 91 цього Кодексу як податковий 

керуючий. Джерело виникнення повноважень податкового керуючого як 

суб’єкта зі спеціальним правовим статусом – розпорядження керівника 

контролюючого органу. 

Загальні засади діяльності податкового керуючого закріплено п. 91.3 

ст. 91 Податкового кодексу України, відповідно до якої він:[96]2 

1) описує майно платника податків, що має податковий борг, в 

податкову заставу,  

2) проводить опис майна, на яке поширюється право податкової 

застави,  

3) здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у 

податковій заставі,  

4) одержує від боржника інформацію про операції із заставленим 

майном 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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5) вимагає пояснення від платника податків або його службових осіб у 

разі відчуження заставленого майна без згоди контролюючого органу. 

Характеризуючи правовий статус податкового керуючого, потрібно 

звернути увагу на декілька моментів. По-перше, йому притаманна 

подвійність – посадова особа контролюючого органу при набутті статусу 

податкового керуючого не позбавляється статусу посадової особи 

контролюючого органу. По-друге, статус податкового керуючого має 

«адресний» характер – керівником контролюючого органу призначається 

податковий керуючий для конкретних платників, а не до усієї сукупності 

платників, що знаходяться на обліку у відповідному органі. По-третє, 

призначення податкового керуючого, а отже, і наділення його відповідними 

правами та обов’язками, відбувається внаслідок прийняття одноособово акту 

індивідуальної дії. 

Деталізація функцій та повноважень податкового керуючого 

відбувається на рівні підзаконних нормативних актів. Наразі правила 

призначення та звільнення, функції та повноваження податкового 

керуючого, а також порядок складання ним акта опису майна, яке 

передається у податкову заставу, та акта перешкоджання платником податків 

виконанню повноважень податковим керуючим регулюється Наказом 

Міністерства доходів і зборів України № 578 від 10.10.2013 р.[122]1 

Відповідно до цього документа податковий керуючий призначається наказом 

керівника або виконуючого обов'язки керівника органу доходів і зборів за 

місцем обліку платника податків і наділяється повноваженнями податкового 

керуючого з дати видання такого наказу. Подібним чином посадова особа 

контролюючого органу може бути звільнена від обов’язків податкового 

керуючого. 

                                                           
1 [122] Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та 

повноваження податкового керуючого : Наказ Міністерства доходів і зборів України 

№ 578 від 10.10.2013 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – Ст. 3282. 
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Функції податкового керуючого у відповідному Наказі Міністерства 

доходів і зборів України класифіковано відповідно до виду заходу впливу на 

поведінку платника податку, що має податковий борг. Відповідно, можна 

виокремити три блоки функцій та повноважень податкового керуючого: 

1) щодо податкової застави; 

2) щодо адміністративного арешту майна; 

3) щодо продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, та 

стягнення коштів.[122]1 

Така диференціація зручна при правозастосуванні, але, безумовно вона 

не відображає повною мірою суть діяльності податкового керуючого. Щоб їх 

зрозуміти, слід проаналізувати зміст та послідовність дій, які належить 

виконувати податковому керуючому, що у сукупності створить цілісне 

уявлення його діяльність.  

До кола дій організаційного характеру відносяться, передусім, дії щодо 

підготовки та складання різних документів. При цьому податкові керуючі 

заводять на кожного платника податків, який має податковий борг, справу. У 

цих справах у хронологічному порядку зберігаються всі документи, які 

стосуються здійснених заходів із погашення податкового боргу платника 

податків. Окрім ведення справ на платників-боржників, податкові керуючі 

здійснюють підготовку документів для звернення органу доходів і зборів до 

суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків; 

складають акти про перешкоджання платником податків виконанню 

повноважень податковим керуючим, провадять підготовку рішень про 

складання відповідних актів та направлення такого рішення банкам, іншим 

фінансовим установам, а також платнику податків для поновлення 

видаткових операцій на рахунках платника податків та скасування заборони 

на відчуження майна; готують рішення щодо дострокового скасування 

                                                           
1 [122] Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та 

повноваження податкового керуючого : Наказ Міністерства доходів і зборів України 

№ 578 від 10.10.2013 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – Ст. 3282. 
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зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків і 

направляють їх банкам та іншим фінансовим установам для дострокового 

поновлення операцій на рахунках платника податків; провадять підготовку 

матеріалів для застосування штрафу у разі відчуження майна, що перебуває 

в податковій заставі, без згоди органу доходів і зборів. 

Податковими керуючими в рамках організаційно-аналітичної 

діяльності здійснюється підготовка матеріалів для прийняття керівником 

органу доходів і зборів рішення про застосування адміністративного арешту 

майна платника податків або матеріалів для звернення до суду щодо 

застосування або звільнення адміністративного арешту на кошти на рахунках 

платника податків. Також податкові керуючі готують документи для 

прийняття рішення про звільнення майна з-під адміністративного арешту. 

Значний блок організаційної роботи податкових керуючих полягає у 

підготовці матеріалів для звернення до суду органом доходів і зборів щодо. 

Таке звернення пов’язується із необхідністю стягнення коштів та 

відбувається у низці випадків, коли участь судових органів є необхідною за 

Законом. Перш за все, це необхідність стягнення коштів у рахунок 

погашення податкового боргу платника податків за рахунок належної йому 

готівки, стягнення податкового боргу платника податків - фізичної особи, 

стягнення коштів з рахунків платника податків у банках. Винятковим 

випадком звернення до суду податкового керуючого є отримання дозволу на 

погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, 

що перебуває у податковій заставі. 

Податкові керуючі відповідно до наданих їм повноважень здійснюють 

організацію продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій 

заставі, та провадять підготовку документів до державного органу 

приватизації з приводу організації продажу цілісного майнового комплексу. 

Примітно, що податкові керуючі мають право звертатися до органів 

місцевого самоврядування або виконавчої влади щодо прийняття рішень, 
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спрямованих на погашення податкового боргу платників податків державних 

та комунальних підприємств. 

Реалізація інформаційного обміну між платником та контролюючим 

органом може відбуватися у різних формах. При цьому, перш за все, 

використовуються правила ст. 42 Податкового кодексу України. 

Інформаційний обмін між платниками податків і зборів та податковими 

керуючими може відбуватися шляхом надсилання рішення про 

адміністративний арешт майна платнику податків з вимогою тимчасово 

зупинити відчуження його майна, або іншим особам, у володінні, 

розпорядженні або користуванні яких перебуває майно такого платника 

податків, з вимогою тимчасової заборони його відчуження. Податкові 

керуючі складають акти про відсутність майна, що має бути описане у 

податкову заставу, та акти відмови платника податків від опису майна у 

податкову заставу. На звернення платника податку податкові керуючі 

готують відповідь щодо надання (ненадання) згоди на відчуження майна 

та/або заміну майна, яке перебуває у податковій заставі. 

Зворотний інформаційний обмін між платниками податків та 

податковими керуючими відбувається при отриманні від платника податків 

у разі продажу його майна, на яке поширюється право податкової застави в 

рахунок погашення податкового боргу, документів, що засвідчують право 

власності на зазначене майно, а також при одержанні від платника податків 

документів, необхідних для опису майна в податкову заставу. Вони також 

отримують від платника податків інформацію та документи про операції з 

майном, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечують отримання 

інформації про майно, яке перебуває у податковій заставі, та технічної, 

технологічної й іншої супровідної документації на таке майно. 

У рамках здійснення інформаційного обміну податкові керуючі надсилають 

або вручають платнику під підпис податкову вимогу. Значення цього 

документа полягає у тому, що його поява фактично формалізує відносини 

між платниками податків і зборів та контролюючими органами щодо 
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виникнення податкового боргу. Спроба закріпити термін «податкова вимога» 

була зроблена в Указі Президента України в 1999 році. Під нею 

пропонувалося розуміти письмове повідомлення органу державної 

податкової служби про обов'язок платника сплатити суму боргу.[133]1 Утім, 

цей нормативний акт так і не набув чинності. 

Наприкінці 2000 році термін податкова вимога було закріплено у 

Законі України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків 

перед бюджетами та державними цільовими фондами» в такій 

редакції: «податкова вимога – письмова вимога податкового органу до 

платника податків погасити суму податкового боргу».[132]2 Аналогічні 

визначення можна знайти у Наказі Державної податкової адміністрації 

України «Про затвердження Порядку застосування адміністративного 

арешту активів платників податків», що втратив чинність, та у чинній 

редакції Податкового кодексу України.[120]3 

Слід мати на увазі, що надіслання податкової вимоги не надає уявлення 

щодо розміру та структури податкового боргу. Ці відомості відображаються 

у податкових повідомленнях-рішеннях. Убачається, що в рамках даного 

дослідження становить інтерес динаміка розвитку законодавства, яким 

встановлено суть та відмінні риси цього документу. Первісно цей документ 

мав назву «податкове повідомлення», під яким пропонувалося розуміти 

                                                           
1 [133] Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Указ Президента України № 754/99 від 28.06.1999 р. 

// Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 1231. 
2 [132] Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Закон України № 2181-III від 21.12.2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44. 
3 [120] Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової 

служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування 

штрафних (фінансових) санкцій : Наказ Державної податкової адміністрації України 

№ 386 від 25.09.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 41. – Ст. 1873; 

Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – Ст. 

112. 
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письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника 

податків сплатити суму податкового зобов'язання.[111]1 

Згодом законодавець використовує термін «податкове повідомлення-

рішення», під яким розуміється «рішення керівника податкового органу 

(його заступника) щодо обов'язку платника податків сплатити донараховану 

суму податків, зборів (обов'язкових платежів), застосованих штрафних 

(фінансових) санкцій (у тому числі пені за порушення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності) за порушення податкового та іншого 

законодавства, що приймається за результатами перевірки платника 

податків, рішення про застосування сум штрафних санкцій за порушення 

граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання, штраф за 

самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та 

потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке 

відчуження.»[110]2 

Більшу деталізацію термін «податкове повідомлення-рішення» набув у 

підзаконних нормативно-правових актах за часів дії Закону України «Про 

порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами». Під податковим повідомленням-

рішенням пропонувалося розуміти рішення керівника податкового органу 

або його заступника щодо виявленого перевищення або заниження 

бюджетного відшкодування або відмови у наданні бюджетного 

відшкодування, а також обов'язку платника податків: а) сплатити нараховану 

або донараховану суму податкового зобов'язання; б) сплатити суми 

застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у тому числі пеню за 

порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності) за порушення 

                                                           
1 [111] Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені : 

Наказ Державної податкової адміністрації № 77 від 01.03.2001 р. // Офіційний вісник 

України. – 2001. – № 12. – Ст. 508. 
2 [110] Про затвердження Інструкції про порядок застосування та стягнення сум 

штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби : № 110 

від 17.03.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 13. – Ст. 578. 
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податкового законодавства та інших нормативно-правових актів, що 

приймаються за результатами перевірок платника податків (у т. ч. 

камеральних); в) сплатити суми штрафних санкцій за порушення граничних 

строків сплати узгодженого податкового зобов'язання; г) сплатити штраф за 

самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та 

потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке 

відчуження.[120, 112]1 Таке визначення має низку недоліків. По-перше, його 

складно назвати родовим, адже механізм бюджетного відшкодування на 

практиці зазвичай використовується по податку на додану вартість, тому 

вказувати цей механізм у визначенні терміну «податкове повідомлення-

рішення» недоцільно. По-друге, виокремлення чотирьох випадків, коли 

надсилається податкове повідомлення-рішення, окремими пунктами 

вбачається нам ускладненням термінологічного апарату. Вказувати на ці 

випадки можна, але робити це потрібно в процесі деталізації процедур 

погашення або стягнення податкового боргу. На наше переконання, подібне 

закріплення визначення терміну «податкове повідомлення-рішення» є 

переобтяженим та не відображає суті й призначення даного документу. 

Істотних змін визначення терміну «податкове повідомлення рішення» 

набуло у зв’язку із прийняттям у 2010 році Податкового кодексу України. 

Зараз під терміном «податкове повідомлення-рішення» розуміють «письмове 

повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника 

податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим 

органом у випадках, передбачених Податковим кодексом України та іншими 

законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на 

                                                           
1 [120, 112] Про затвердження Порядку направлення органами державної 

податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про 

застосування штрафних (фінансових) санкцій : Наказ Державної податкової адміністрації 

України № 253 від 21.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1276; 

Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, 

що контролюються органами державної податкової служби : Наказ Державної податкової 

адміністрації України № 290 від 11.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 27. 

– Ст. 1347. 
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контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової 

звітності».[96, 113]1 Дане визначення терміну «податкове повідомлення-

рішення» повною мірою відповідає призначенню даного документу. 

Відповідно до чинного законодавства зараз податкові повідомлення-

рішення формуються за кожним окремим податком або збором. При цьому в 

кожному такому документі вказується розмір нарахованих штрафних 

фінансових санкцій відповідно до чинного податкового законодавства. При 

цьому окремі податкові повідомлення-рішення складаються за штрафними 

або фінансовими санкціями, передбаченими за порушення норм іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи 

Державної фіскальної служби України.[116]2 Саму процедуру складання 

податкових повідомлень-рішень ми розглянемо трохи нижче. 

На податкових керуючих покладається також обов’язок із вжиття 

заходів з реструктуризації податкового боргу. Саме податковими керуючими 

здійснюється розгляд звернення платника податків та підготовка документів 

для надання йому розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов'язань 

(податкового боргу). 

Неодмінною ознакою податкових керуючих як представників 

контролюючих органів зі спеціальним статусом є наділення їх 

повноваженнями з реалізації контрольних заходів. Вони реалізують 

контрольну функцію шляхом здійснення перевірки стану збереження майна, 

що перебуває у податковій заставі, та через вжиття заходів огляду та оцінки 

                                                           
1 [96, 113] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 

2011. – № 13. – Ст. 112.; Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та 

погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби 

: Наказ Державної податкової адміністрації України № 953 від 17.12.2010 р. // Офіційний 

вісник України. – 2010. – №101. – Ст. 3644. 
2 [116] Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби 

України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Наказ 

Міністерства Фінансів України № 422 від 07.04.2016 р. // Офіційний вісник України. – 

2016. – № 43. – Ст. 1594. 
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майна, яке пропонується до продажу. Податкові керуючі контролюють 

надання дозволу органом доходів і зборів платнику податків на здійснення 

будь-якої операції з його майном під час застосування умовного 

адміністративного арешту такого майна. 

Податкові керуючі мають здійснювати практичну реалізацію заходів 

забезпечення виконання податкового обов’язку. Відбувається це із 

застосуванням різних засобів впливу. Перш за все, вони реєструють 

податкову заставу у відповідному державному реєстрі, безпосередньо 

здійснюють опис майна, на яке поширюється право податкової застави, та 

складають акт його опису, організують опис майна при процедурі 

адміністративного арешту та готують до суду повідомлення щодо звільнення 

майна платника податків з-під адміністративного арешту, забезпечують 

виконання рішення суду щодо стягнення коштів з банківських рахунків 

платника-боржника, вилучають готівкові кошти та забезпечують погашення 

податкового боргу платника податків за їх рахунок (тільки на підставі 

рішення суду) тощо. 

Податкові керуючі провадять стягнення згідно з рішенням суду коштів 

з банківських рахунків платників податків, що мають податковий борг, а у 

разі, якщо сума коштів, отримана в результаті продажу майна платника 

податків, є недостатньою для погашення податкового боргу - здійснюють 

додатковий опис майна платника податків у податкову заставу. Вони також 

визначають порядок збереження та охорони майна, до якого застосовано 

адміністративний арешт, та здійснюють заходи зі списання безнадійного 

податкового боргу.  

Аналіз підзаконних нормативних актів, якими закріплюється коло 

повноважень контролюючих органів, показує, що деякі положення є 

недостатньо чітко сформульованими. Йдеться, насамперед, про 

використання термінологічного апарату. Наприклад, до кола основних 

функцій та повноважень податкового керуючого Міністерством юстиції 

України пропонується відносити «вимагання від платника податків або його 
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службових (посадових) осіб пояснення щодо відчуження майна, яке 

перебуває у податковій заставі, без згоди органу доходів і зборів (за умови, 

коли наявність такої згоди має бути обов'язковою)…»[122]1 Суть 

закріпленого повноваження зрозуміла, але говорити в даному випадку про 

повноваження щодо вимагання від платників податків чого-небудь, мабуть, 

недоречно. Пропонуємо внести зміни до вказаного порядку та викласти 

п. 3.15 у такій редакції: «Здійснення заходів щодо отримання від платника 

податків або його службових (посадових) осіб пояснення щодо відчуження 

майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу доходів і зборів 

(за умови, коли наявність такої згоди має бути обов'язковою згідно з 

вимогами Кодексу).» 

У процесі реалізації заходів зі стягнення податкового боргу можуть 

долучатися органи Державної виконавчої служби. Такий висновок можна 

зробити виходячи з аналізу положень ст. 87 Податкового кодексу України. 

Так, відповідно до п. 87.11 цієї статті стягнення податкового боргу за 

рішенням суду здійснюється Державною виконавчою службою відповідно до 

Закону України «Про виконавче провадження». Отже, Податковим кодексом 

України передбачаються дві процедури стягнення податкового боргу з 

платника податків: а) стягнення податкового боргу контролюючим органом 

без залучення державної виконавчої служби; б) стягнення податкового боргу 

із залученням державної виконавчої служби.[96]2 Подібний підхід вимагає 

приділення уваги статусу цього органу. 

Основи організації та діяльності Державної виконавчої служби, її 

завдання, правовий статус працівників регулюються Законом України «Про 

                                                           
1 [122] Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та 

повноваження податкового керуючого : Наказ Міністерства доходів і зборів України 

№ 578 від 10.10.2013 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – Ст. 3282. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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державну виконавчу службу»,[106]1 а основні засади виконавчого 

провадження – Законом України «Про виконавче провадження».[102]2 До 

виконавчого провадження відноситься окрім виконання судових рішень 

також примусове виконання рішень інших органів.  При цьому відповідно до 

ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання 

рішень покладено на державних виконавців, але п. 4 даної статті припускає 

виконання функцій державного виконавця іншою особою.[102]3 

Крім того, ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» 

допускається у випадках, передбачених законом, виконувати рішення судів 

та інших органів щодо стягнення коштів органами доходів і зборів, банками 

та іншими фінансовими установами. Рішення цих органів можуть 

виконуватися відповідно до закону також іншими органами, установами, 

організаціями, посадовими особами та громадянами. Рішення про стягнення 

коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або 

бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів. Ці органи, відповідно до п. 3 ст. 3 даного 

Закону не є органами примусового виконання, крім органів та посадових 

осіб, які виконують рішення про притягнення до кримінальної або 

адміністративної відповідальності. У будь-якому разі, виходячи із 

системного аналізу положень ст. ст. 87, 95 Податкового кодексу України та 

ст. ст. 2, 3 Закону України «Про виконавче провадження» можна 

стверджувати про закріплення в чинному законодавстві можливості 

виконання контролюючими органами рішень судів та інших органів щодо 

стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу. 

Утім, регулювання правового статусу виконавчих органів у відносинах 

                                                           
1 [106] Про державну виконавчу службу : Закон України № 202/98-ВР від 

24.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243. 
2 [102] Про виконавче провадження : Закон України № 606-XIV від 21.04.1999 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207. 
3 [102] Про виконавче провадження : Закон України № 606-XIV від 21.04.1999 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207. 
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з приводу стягнення податкового боргу складно назвати досконалим. На 

окремих проблемах з цього приводу зупиняється А. А. Роздайбіда. 

Аналізуючи положення Наказу Міністерства юстиції України № 512/5 

від 02.04.2012 р. вона відмічає, що примусове виконання рішень здійснюють 

державні виконавці (п. 1.2 Глави 1 Інструкції).[109]1 Вчена підкреслює, що у 

розділі 2 «Учасники виконавчого провадження» зазначеної Інструкції, 

органи доходів та зборів не розглядаються як самостійні суб’єкти виконання 

рішень суду та інших органів, а згадуються лише в контексті залучення 

працівників податкової міліції за виконавчими документами про стягнення в 

дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах 

держави у разі, коли від її імені у виконавчому провадженні виступають 

органи державної податкової служби, з метою надання допомоги 

державному виконавцю щодо виїзду за місцем виконання та супроводження 

при примусовому входженні до приміщень та сховищ боржника відповідно 

до вимог Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та 

податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення 

коштів на користь держави за позовами органів державної податкової 

служби, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Державної податкової адміністрації України від 03 липня 2002 року 

№ 304|60/5.[117]2 Із зазначеного А. А. Роздайбіда робить висновок щодо 

необхідності доопрацювання та приведення у відповідність до норм 

Податкового кодексу України та Закону України «Про виконавче 

                                                           
1 [109] Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень : 

Наказ Міністерства Юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 р. // Офіційний вісник 

України. – 2012. – № 27. – Ст. 1018. 
2 [117] Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби 

та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на 

користь держави за позовами органів державної податкової служби : Наказ Наказ 

Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України № 60/5;304 

від 03.07.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – Ст. 1340. 
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провадження» вказаних Інструкції та Порядку.[146]1 Варто відмітити, що 

наразі цю проблему не вирішено. 

 

2.2. Засоби мінімізації та реструктуризації податкового боргу. 

Фіскальна спрямованість державної податкової політики змушує платників 

вдаватися до пошуку шляхів зменшення своїх податкових зобов’язань. Така 

поведінка зумовлюється також різними векторами інтересів платників та 

контролюючих органів, коли перші намагаються зберегти свої кошти, а 

останні – забезпечити максимальне надходження коштів від сплати 

податків і зборів. Об’єктивно існуючий конфлікт інтересів може 

призводити до застосування в процесі господарської діяльності платниками 

схем, спрямованих на зменшення податкового навантаження. 

У теорії фінансового права превалює думка щодо різної природи 

фінансових і цивільних відносин, що аргументується різними методами 

правового регулювання.[66, 70, 35, 34]2 У цілому ми погоджуємося з такою 

позицією, але коли мова йде про оптимізацію оподаткування, грань між 

фінансовим та цивільним регулюванням стає дуже тонкою. Через 

диспозитивність цивільного права наразі існує велика кількість договорів та 

операцій схожих одне на одне. При цьому такі операції можуть мати різні 

податкові наслідки. Незважаючи на майже тотожний результат, 

оподатковуватися вони можуть по-різному. Зрозуміло, що платники 

                                                           
1 [146] Роздайбіда А. А. Щодо порядку виконання судових рішень про стягнення з 

платників податків податкового боргу[Електронний ресурс] / А. А. Роздайбіда // Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 

271-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_38. – С. 272-273. 
2 [66, 70, 35, 34] Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. : [Т. ІІ : Введение 

в теорию налогового права] / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Легас; Право, 2004. – 600 с.; 

Лукашев О. А. Система фінансового права : теоретичні проблеми розвитку і 

трансформації: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. А. Лукашев. – Харків, 2010. – 411 с.; 

Дмитрик О. О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин : дис. … канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 / О. О. Дмитрик. – Харків, 2003. – 187 с.; Дмитрик О .О. Содержание 

и классификация финансовых правоотношений : монография / О. О. Дмитрик; под ред. 

Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – 160 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670666
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2015_1_38
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намагаються максимально використовувати надані їм цивільним правом 

засоби для законного зменшення своїх податкових зобов’язань. При цьому 

оптимізацію оподаткування не можна назвати правопорушенням, якщо 

застосовуються законні шляхи, а тому результатом оптимізації не може 

бути виникнення податкового боргу.  

Натомість контролюючі органи мають на меті максимізувати 

податкові надходження, тому фактично відслідковують застосування 

платниками і цивільного законодавства. Наслідком цього може ставати 

невірне застосування положень чинного законодавства та формальне 

виникнення при цьому податкового боргу. Наприклад, доволі тривалий час 

контролюючі органи визнавали укладені між платниками податків 

правочини недійсними, в результаті чого у них міг виникати податковий 

борг. Особливо складна ситуація була із податком на додану вартість 

(формування незаконного податкового кредиту) та податку на прибуток 

підприємств (віднесення певних результатів господарської діяльності до 

складу витрат). 

На цю проблему звертав увагу І. В. Караченцев, на переконання якого 

у суперечках за фактом визнання контролюючим органом недійсності угод 

між господарюючими суб'єктами йдеться про міжгалузеві проблеми, коли 

відбувається певна узурпація контролюючими органами чужих 

повноважень.[48]1 Виникнення податкового боргу у даному разі майже 

завжди оскаржується платниками в судовому порядку. Саме тому 

врегулювання даного питання слід шукати у практиці судових органів. 

Неясність у тому, чи можуть контролюючи органи визнавати 

правовідносини недійсними, існувала навіть після прийняття Податкового 

кодексу України. Лише у 2012 році почала з’являтися судова практика, 

завдяки якій зараз це питання вирішено. Відповідно до рішення Вищого 

                                                           
1 [48] Караченцев І. В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення: дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Володимирович Караченцев. – Харків, 2015. – 191 с. – С. 
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адміністративного суду України по справі № К/9991/50772/12 від 14 

листопада 2012 року фактично було заборонено контролюючим органам у 

позасудовому порядку визнавати нікчемність правочинів.[101]1 При цьому 

суд визначив декілька принципіальних положень. 

Так, основною підставою вважати правочин нікчемним є його 

недійсність. Факти, що свідчать про недійсність правочину мають бути 

закріплені у законі, а не у підзаконних нормативних актах або у актах 

індивідуальної дії. При цьому наголошувалося на тому, що визнання того або 

іншого правочину державним податковим ревізором-інспектором 

самостійно є просто його власною думкою, оскільки робиться це за 

відсутності інформації, яка надається в передбаченому законодавством 

порядку. Правовою основою даного твердження є положення ч. 1 ст. 204 

Цивільного кодексу України[186]2, відповідно до якого правочин є 

правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо 

він не визнаний судом недійсним [196]3. 

Право органу державної фіскальної служби самостійно в 

позасудовому порядку визнавати нікчемними правочини і дані, які вказані 

платником податків у податкових деклараціях, не передбачено жодним 

законом. Відповідно до норм ч. 2 ст. 19 Конституції України органи 

державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України [54],4 а ст. 20 Податкового кодексу України не надає контролюючим 

                                                           
1 [101] Про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення-рішення : 

Постанова Вищого адміністративного суду України від 14 листопада 2012 року по справі 

№ К/9991/50772/12 // Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник 

систематизованого законодавства. – 2013. – № 11 
2 [186] Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 

№ 40–44. – Ст. 356. 
3 [196] Щодо стягнення податкового боргу з платників податків - фізичних осіб : 

Лист Вищого адміністративного суду України № 1198/12/12-12 від 04.05.2012 р. // Бизнес 

- Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. – 2012. – № 26. 
4 [54] Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-Вр // Відом. Верхов. 

Ради України. – 1996. –  № 30. – Ст. 141. 
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органам повноважень щодо визнання тих чи інших угод недійсними або 

нікчемними [96]1. 

Крім того, відповідно до положень рішення Вищого 

адміністративного суду України по справі № К/9991/50772/12 від 14 

листопада 2012 року навіть у разі наявності ознак нікчемності правочину, 

передбачених законом, контролюючі органи мають лише право звертатися 

до суду з позовом про стягнення в доход держави коштів, отриманих по 

правочинах, усвідомлено здійснених з метою, що суперечить інтересам 

держави і суспільства, посилаючись на їх нікчемність. Такий підхід 

ґрунтується на положеннях постанови Пленуму Вищого суду України від 

06.11.2009 р. № 9. Цим документом встановлено, що вимога про 

встановлення нікчемності правочину підлягає розгляду в разі наявності 

відповідного спору [137]2. 

Варто наголосити, що контролюючі органи апелювали до положень 

ч. 1, 5 ст. 203, ч. 1, 2 ст. 215, ст. 216 Цивільного кодексу, що передбачає 

можливість визнання угод недійсними. Проте таке посилання є 

безпідставним через можливість застосування вказаних норм виключно в 

судовому порядку [186]3. 

Не знайшло підтримки й намагання контролюючих органів визнавати 

певні угоди недійсними, аргументуючи власну позицію порушенням 

публічного порядку цими угодами. З огляду на це варто пам’ятати про 

необхідність наявності спеціальної мети (порушення конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або 

юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI // Відом. Верхов. 

Ради України. – 2011.‒ № 13‒14, № 15‒16, № 17. – Ст.112. 
2 [137] Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів 

недійсними : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 р. // 

Юридична практика. Судовий випуск. – 2009. – № 12. 
3 [186] Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 

№ 40–44. – Ст. 356. 
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громади, незаконне заволодіння ним) у складі цивільного правопорушення, 

передбаченого ст. 228 Цивільного кодексу України [186]1. З цього приводу 

І. В. Караченцев слушно зауважує, що «мета юридичної особи може бути 

доведена за допомогою мети її керівника – фізичної особи, яка на момент 

укладання угоди виконувала представницькі функції згідно зі статутом 

(положенням) або довіреністю. Причому наявність у фізичної особи мети, 

зазначеної у ст. 228 Цивільного кодексу України, тягне за собою кримінальну 

відповідальність за скоєний злочин, замах на злочин або готування до 

злочину, [186]2 тому такі обставини можуть бути підтверджені тільки 

обвинувальним вироком суду.»[48]3 Отже, з наведеного аналізу практики 

правозастосування можна зробити висновок про незаконність виникнення 

податкового боргу в разі самостійного визнання контролюючими органами 

правочинів недійсними. 

Враховуючи складність такого явища, як податковий борг, його 

багатоаспектність та різноманіття правових наслідків виникнення  потрібно 

звернути увагу на етапи розвитку податкових відносин між платниками та 

контролюючими органами. Йдеться про те, що реалізація процедур з 

уникнення (мінімізації) виникнення податкового боргу та його подальшого 

погашення може проходити декілька стадій, на кожній з яких можуть 

застосовуватися різні засоби впливу на поведінку платників. На наше 

переконання, доцільно виокремити низку засобів впливу на платника на 

таких стадіях (етапах) виникнення податкового боргу: 

1. Етап до виникнення податкового боргу. 

2. Етап розстрочення/відстрочення податкового зобов’язання. 

                                                           
1 [186] Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 

№ 40–44. – Ст. 356. 
2 [186] Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 

№ 40–44. – Ст. 356. 
3 [48] Караченцев І. В. Правова природа податкових спорів та їх вирішення: дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Володимирович Караченцев. – Харків, 2015. – 191 с. – С. 
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3. Етап документального оформлення факту виникнення 

податкового боргу контролюючими органами. 

4. Етап розстрочення або відстрочення податкового боргу. 

5. Застосування засобів впливу до платника податків (податкова 

застава, адміністративний арешт майна, пеня). 

6. Ініціювання процедури банкрутства платником або 

контролюючим органом. 

7. Адміністративне оскарження. 

8. Судове оскарження. 

9. Виконання рішення суду виконавчою службою. 

Враховуючи різний набір важелів впливу на кожній стадії, доцільно 

розглядати їх окремо. Крім того, всі стадії можна поділити на три групи. 

Перша триває до фактичного виникнення податкового боргу і 

характеризується широким застосуванням профілактичних мотиваційних 

заходів. Протягом другої групи етапів податковий борг формалізується, 

набуває кількісних характеристик, встановлюються строки його погашення, 

до платників можуть застосовуватися засоби забезпечення. Третя група 

стадій характеризується активною діяльністю щодо оскарження 

податкового боргу, що виник, та фактичним його погашенням або 

списанням. 

На етапі до виникнення податкового боргу провадиться робота з платниками 

податків, спрямована на формування у них стимулу вчасно та в повному 

обсязі реалізовувати всі складові податкового обов’язку. Обов’язковість 

проведення такої роботи обумовлена положеннями чинного Податкового 

кодексу України. Наприклад, відповідно до ст. 20 цього нормативного акта 

контролюючі органи мають право  запрошувати платників податків і зборів 

для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків чи 

зборів, проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників 

податків, проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою 

визначення форм та обсягів податкового і митного контролю тощо. Крім 
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того, посадові особи контролюючих органів наділені правом вимагати від 

платників, які перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, а при відмові – 

накладати адміністративний арешт.[96]1 

О. М. Тимченко пропонує власну систему засобів впливу на платників 

з метою мінімізації можливості виникнення податкового боргу. Вона 

пропонує, перш за все, диференціювати платників-боржників залежно від 

величини податкового боргу, частоти його виникнення в боржника і 

тривалості періоду, протягом якого цей борг залишається непогашеним. 

Також на думку вченої доцільно надсилати письмові пояснення причин 

виникнення податкової заборгованості та обґрунтування плану заходів, 

спрямованих на її погашення, проводити моніторинг виконання 

запропонованих боржником заходів для погашення боргу в разі незначних 

сум заборгованості з несистематичним характером виникнення. У разі 

недостатності вказаних заходів мають вживатися такі засоби, як податкова 

застава, адміністративний арешт активів (до боржників, котрі систематично 

порушують терміни сплати податків або мають значні суми заборгованості), 

а також продаж активів боржників, стягнення коштів із їхніх рахунків та 

вилучення готівки в разі невиконання ними розробленого графіка погашення 

податкового боргу. Нарешті, на переконання О. М. Тимченко, в останню 

чергу можна проводити списання податкового боргу, що виник унаслідок 

форс-мажорних обставин (чітко визначених законодавством), та в разі 

недостатності коштів померлої фізичної особи, що перейшли у спадок.[161]2 

Вчена переконливо доводить, що для «запобігання деструктивним 

наслідкам технологій управління податковим боргом та підвищення дієвості 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [161] Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті 

новацій Податкового кодексу [Електронний ресурс] / О. М. Тимченко // Фінанси України. 

- 2011. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6. – С. 61-

62. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6
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податкової застави, адміністративного арешту і продажу майна потрібно: 

—  до податкової застави включати або всі активи платника, або ті з 

них (із урахуванням суми податкового боргу), у операціях з якими 

зацікавлений боржник; 

—  застосовувати продаж активів одразу ж після закінчення терміну 

дії податкової вимоги або в разі недотримання графіка погашення 

податкового боргу, розробленого боржником; 

—  закріпити законодавчо відповідальність засновників за погашення 

податкового боргу підприємств-банкрутів у разі недостатності коштів 

останніх, отриманих від продажу активів при процедурі банкрутства; 

—  не дозволяти засновникам збанкрутілих підприємств, податковий 

борг яких не було погашено при процедурі банкрутства, протягом п’яти 

років засновувати нові підприємства або зобов’язати їх у разі здійснення 

нової діяльності в першу чергу розрахуватися з попередніми боргами.»[161]1 

У необхідності застосовувати в роботі з боржниками профілактичні 

заходи переконані й інші вчені. Так, В. А. Ільяшенко пропонує працівникам 

підрозділів контролюючих органів проводити співбесіди з платниками та 

наголошує, що саме в результаті співбесіди можливе погашення податкового 

боргу.[44]2 Проте, як убачається, цій позиції бракує аргументації. Безумовно, 

проведення співбесід із платниками податків певною мірою сприяє 

належному виконанню ними свого податкового обов’язку. Наслідками таких 

співбесід може бути формування уявлення у платника щодо мір 

відповідальності, які можуть бути застосовані до нього у разі скоєння 

податкового правопорушення. Безумовно, переконлива й аргументована 

                                                           
1 [161] Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті 

новацій Податкового кодексу [Електронний ресурс] / О. М. Тимченко // Фінанси України. 
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2 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 
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бесіда може позитивно вплинути на рішення платника бути законослухняним 

та без зайвих ускладнень погасити податковий борг, проте, на наше 

переконання, це може відбуватися лише з платниками, які випадково 

допустили появу податкового боргу. Коли ж особа свідомо своїми власними 

діями створює податковий борг (наприклад, цілеспрямоване формування 

незаконного податкового кредиту по податку на додану вартість), 

профілактичні співбесіди не допоможуть. Не допоможуть вони й у разі 

об’єктивної неможливості в цей час погасити податковий борг через, 

наприклад, брак коштів. Крім того, навряд чи взагалі можливо провести 

співбесіди з такими платниками або їх представниками через високу 

ймовірність незнаходження їх за місцем реєстрації.  

Деякі автори занадто радикально підходять до проблеми 

адміністрування податкового боргу. Наприклад, для оптимізації цих процесів 

О. В. Волкова пропонує реалізувати низку кроків, а саме: «…а) розширити 

повноваження податкових органів у сфері адміністрування податкового 

боргу, підвищити відповідальність платників податків за несплату податків 

та зборів та ухилення від оподаткування; б) з метою недопущення 

використання податковим платником процесу оскарження рішень 

податкових органів як засобу відстрочення чи ухилення від сплати 

податкового боргу, необхідно передбачити прийняття скарг до 

впровадження юридичними відділами та судами лише після повної чи 

часткової сплати встановлених податкових платежів та фінансових санкцій; 

в) встановити відповідальність спадкоємців по податковій заборгованості, 

що сприятиме вихованню податкового обов'язку та податкової культури; 

г) проводити широку масово-роз'яснювальну роботу із платниками податків 

щодо необхідності сплати податків та зборів»[18]1 Проте, на нашу думку, 

вдаватися до подібних важелів впливу недоречно через декілька причин. 
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По-перше, пропозиція О. В. Волкової «розширити повноваження 

податкових органів у сфері адміністрування податкового боргу»[18]1 

вбачається нам однобічною. Безумовно, податкові відносини 

характеризуються високим ступенем імперативності, але це не 

адміністративні відносини, які передбачають вертикальне підпорядкування. 

Податкові відносини опосередковані економічним змістом, а права та 

обов’язки їх учасників мають кореспондувати одне одному. Наприклад, 

праву контролюючого органу проводити податкову перевірку кореспондує 

обов’язок допускати посадових осіб цих органів до її проведення. Аналогічно 

і правам платників кореспондують обов’язки контролюючих органів – 

наприклад, надавати роз’яснення з приводу застосування податкового 

законодавства. Саме тому, на наше переконання, однобічне розширення 

повноважень контролюючих органів є недопустимим.  

По-друге, недоречною у відносинах щодо погашення податкового 

боргу виглядає і вимога «підвищити відповідальність платників податків за 

несплату податків та зборів та ухилення від оподаткування».[18]2 

Враховуючи відсутність фінансової відповідальності представників 

контролюючих органів за вчинення неправомірних дій навряд чи 

запропоновані зміни можуть сприяти ефективності адміністрування податків 

і зборів. Абсолютно узурпаторською є і пропозиція «недопущення 

використання податковим платником процесу оскарження рішень 
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податкових органів як засобу відстрочення чи ухилення від сплати пода-

ткового боргу, необхідно передбачити прийняття скарг до впровадження 

юридичними відділами та судами лише після повної чи часткової сплати 

встановлених податкових платежів та фінансових санкцій».[18]1 Подібний 

підхід фактично порушує право на захист платниками власних інтересів та 

стає вагомим адміністративним важелем впливу на платників, що у 

поєднанні із безкарністю дій посадових осіб контролюючих органів 

неодмінно призведе до розвитку корупційних проявів. 

По-третє, навряд чи доцільно встановлювати відповідальність 

спадкоємців по податковій заборгованості. Відповідно до чинного 

цивільного та податкового законодавства податковий обов’язок спадкодавця 

передається спадкоємцю тільки у разі прийняття ним спадщини.[186]2 При 

цьому відбувається трансформація податкових правовідносин шляхом 

заміни одного із суб’єктів. Після такої заміни спадкоємці набувають 

обов’язків платника, що, безумовно, передбачає і покладання на них 

відповідальності за несплату податків і зборів. Зважаючи на це, говорити про 

встановлення відповідальності спадкоємців по податковій заборгованості 

недоречно – вона і так встановлена. 

Утім, є у О. В. Волкової і слушні пропозиції, наприклад, «списати 

заборгованість боржників із сумою боргу до 9 грн., або розробити варіант 

стягнення коштів із банківського рахунку таких боржників із електронним 

повідомленням боржника (у вигляді СМС) від банку, оскільки вартість 

адміністрування таких боржників податковими органами сьогодні значно 

перевищує суми надходжень (зазначимо, що конверт із повідомленням за 
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тарифом Укрпошти коштує також майже 9 грн.).»[18]1 Запровадження таких 

механізмів сприятиме реалізації пинципу економічності оподаткування, який 

встановлено у ст. 4 Податкового кодексу України та який передбачає 

перевищення надходжень від податків і зборів над витратами на їх 

адміністрування.[96]2 

Варто наголосити, що момент виникнення податкового боргу пов’язується із 

фактом узгодження податкового зобов’язання. З цього приводу хотілося б 

звернути увагу на позиції А. Г. Завгороднього, Г. Л. Вознюка та 

О. М. Тимченко. Перші два фахівця пропонують власне тлумачення термінів 

«заборгованість з податку» та «заборгованість податкова»: «Заборгованість 

з податку – несплачена з об’єктивних та суб’єктивних причин у визначені 

законом терміни податкові суми. Заборгованість податкова – суми, не 

сплачені в установлені терміни податків, зборів та обов’язкових платежів, 

також нараховані на них пені штрафи та інші фінансові санкції» [42, с. 197].3 

При цьому, аналізуючи визначення цих термінів, О. М. Тимченко доходить 

висновку, що «обидві дефініції опускають факт узгодження податкового 

зобов’язання як обов’язкову передумову виникнення податкового боргу. І це 

вірно».[164]4 З таким підходом не можна погодитись, адже податковий борг 

може бути стягнений тільки після узгодження суми податкового 

зобов’язання. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615382
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615382
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2009_3-4_2
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Наразі в Податковому кодексі України немає визначення терміна 

«узгоджене податкове зобов’язання», як і немає єдиної статті, присвяченій 

регулюванню процедури узгодження податкового зобов’язання. Закріплення 

процедур узгодження у ст. 105 (Узгодження суми податкового боргу в 

міжнародних правовідносинах) стосується лише окремих випадків. Утім, 

нормативне визначення терміна «податковий борг» у ст. 14 Податкового 

кодексу України спирається на факт узгодження: «податковий борг - сума 

узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх 

наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим 

Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового 

зобов'язання».[96]1  

Посилання на необхідність узгодження податкового зобов’язання 

міститься й у інших статтях Податкового кодексу України. «Платник 

податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового 

зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або 

уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, 

встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені 

вважається узгодженою»; «грошове зобов'язання щодо суми податкових 

зобов'язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до 

бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - 

фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником 

податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент 

виникнення податкового зобов'язання» (ст. 54); «день закінчення процедури 

адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового 

зобов'язання платника податків» (ст. 56); «у разі оскарження рішення 

контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання 

платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також 

пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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наступних за днем такого узгодження» (ст. 57); «у разі коли платник податків 

не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені 

законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому 

податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) 

податкового повідомлення-рішення» (ст. 59); «після закінчення 

встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового 

зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня» (ст. 120) 

тощо.[96]1 Отже, факт узгодження податкового зобов’язання є відправною 

точкою для визнання податкового боргу, для його формалізації. 

На необхідності узгодження податкового зобов’язання зупиняються і в 

науковій літературі. Наприклад, В. Л. Грищук вважає, що при зверненні 

платника податків до суду з метою визнання недійсним рішення 

контролюючого органу, податкове зобов’язання вважається неузгодженим 

до розгляду судом справи по суті і прийняття відповідного рішення. Вчений 

підкреслює: «податковий борг виникає у разі не сплати у встановлений строк 

податкового зобов’язання. Останнє має бути узгоджене в адміністративному 

порядку. Днем узгодження податкового зобов’язання платника податків у 

разі апеляційного оскарження такого податкового зобов’язання є день 

закінчення процедури адміністративного оскарження.»[27]2 

Варто звернути увагу на те, що до прийняття Податкового кодексу 

України визначення терміна «узгоджене податкове зобов’язання» містилося 

у підзаконних нормативних правових актах. Так, майже тотожні визначення 

були закріплені у наказах Державної податкової адміністрації «Про 

затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за 

платежами, що контролюються органами державної податкової служби» та 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [27] Грищук В. Л. Реалізація примусу органами Державної податкової служби 

України при наявності податкового боргу платникаподатку: міжгалузевий аспект 

[Електронний ресурс] / В. Л. Грищук // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 161-165. - Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. – С. 163. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D1%83%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
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«Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової 

служби України податкових повідомлень платникам податків», у яких до 

кола узгоджених податкових зобов’язань відносились: 

1) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у 

податковій декларації, розрахунку, вважається узгодженим з дня подання 

такої податкової декларації;  

2) податкове зобов'язання платника податків, нараховане податковим 

органом, вважається узгодженим у день отримання платником податку 

податкового повідомлення (за винятком випадків, коли платник податків у 

встановлені Законом терміни розпочинає процедуру апеляційного 

узгодження);  

3) податкове зобов'язання платника податків, нараховане податковим 

органом (якщо такий платник податків у встановлені Законом терміни 

розпочинає процедуру апеляційного узгодження), вважається узгодженим у 

день закінчення процедури адміністративного оскарження або у день 

прийняття судом рішення по суті, а в разі оскарження платником податків 

рішення суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної 

скарги апеляційним господарським судом до провадження) у день прийняття 

відповідної постанови апеляційним господарським судом;  

4) податкове зобов'язання платника податків, нараховане податковим 

органом, вважається узгодженим з дня звернення платника податків до 

податкового органу із заявою про розстрочення (відстрочення) такого 

податкового зобов'язання.[112, 120]1  

                                                           
1 [112, 120] Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення 

пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби : Наказ 

Державної податкової адміністрації № 290 від 11.06.2003 р. // Офіційний вісник України. 

– 2003. – № 27. – Ст. 1347; Про затвердження Порядку направлення органами державної 

податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про 

застосування штрафних (фінансових) санкцій : Наказ Державної податкової адміністрації 

№ 253 від 21.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1276. 
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Простіший підхід до визначення терміну «узгоджене податкове 

зобов’язання» містився у Наказі Державної податкової адміністрації України 

«Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами 

податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації 

дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при 

несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань», 

відповідно до якого узгодженим податковим зобов'язанням є: 

а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у 

митній декларації (розрахунку), уважається узгодженим з дня подання такої 

декларації (розрахунку);  

б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане митним 

органом, уважається узгодженим у день отримання платником податків 

податкового повідомлення (за винятком випадків, коли платник податків у 

встановлені Законом строки розпочинає процедуру апеляційного 

узгодження);  

в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане митним 

органом (якщо такий платник податків у встановлені Законом строки 

розпочинає процедуру апеляційного узгодження), уважається узгодженим у 

день закінчення процедури адміністративного оскарження або в день 

прийняття судом відповідного рішення по суті.[121]1 

Показово, що всі три перелічені вище накази наразі втратили 

чинність, але залишився ще один чинний наказ, у якому досі закріплено 

розширене визначення терміна «узгоджене податкове зобов’язання». 

Відповідно до Наказу Державної податкової адміністрації «Про 

затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені» 

узгодженим податковим зобов’язанням є: 

                                                           
1 [121] Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами 

податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок 

податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні 

платниками податків податкових зобов'язань : Наказ Державної митної служби № 370 

від 11.05.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 22. – Ст. 1690. 
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а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків 

у податковій декларації, вважається узгодженим від дня подання такої 

податкової декларації;  

б) податкове зобов'язання платника податків, нараховане 

контролюючим органом, вважається узгодженим у день отримання 

платником податку податкового повідомлення (за виключенням випадків, 

коли платник податків звертається до контролюючого органу зі скаргою про 

перегляд рішення, якщо вважає, що контролюючий орган невірно визначив 

суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що 

суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі 

його компетенції);  

в) податкове зобов'язання платника податків, нараховане 

контролюючим органом (у разі, коли такий платник податків звертається до 

контролюючого органу зі скаргою про перегляд рішення, якщо вважає, що 

контролюючий орган невірно визначив суму податкового зобов'язання або 

прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань 

оподаткування або виходить за межі його компетенції), вважається 

узгодженим у день закінчення процедури адміністративного 

оскарження.[111]1 

Видається, що в даному підході бракує посилання на неузгодженість 

податкового зобов’язання у разі судового оскарження платником податків 

надісланого йому податкового повідомлення-рішення. На підставі аналізу 

наявних теоретичних та нормативних визначень терміна «узгоджене 

податкове зобов’язання» пропонуємо доповнити ст. 14 Податкового 

кодексу України частиною, в якій буде закріплено визначення даного 

терміна у такій редакції: 

«узгодженими є такі грошові зобов’язання: 

                                                           
1 [111] Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені : 

Наказ Державної податкової адміністрації України № 77 від 01.03.2001 р. // Офіційний 

вісник України. – 2001. – № 12. – Ст. 508. 
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а) грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у 

податковій декларації (від дня подання такої податкової декларації); 

б) грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, 

що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі 

нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи 

податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від 

податкового агента (в момент виникнення податкового зобов'язання); 

в) грошове зобов’язання, оскаржене платником в адміністративному 

порядку у разі відмови в задоволенні скарги (з дня закінчення процедури 

адміністративного оскарження); 

г) грошове зобов’язання, оскаржене платником в судовому порядку у 

разі відмови в задоволенні скарги (з дня закінчення процедури судового 

оскарження)». 

На практиці виникнення податкового боргу може відбуватися через 

наявність об’єктивних причин. Щодо цього податковим законодавством 

передбачено два доволі дієві механізми, спрямовані на досягнення 

компромісного варіанту між платником та контролюючим органом щодо 

виконання покладених на них обов’язків. Йдеться про механізми 

відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків. У даному контексті доцільно розглянути суб’єктні склади 

відносин з приводу розстрочення та розстрочення податкових платежів та 

подібних за своїм юридичним змістом інших відносин – кредитування, 

позики тощо.  

Розстрочення та відстрочення виконання обов’язку зі сплати податку є 

дієвим інструментом, спрямованим на узгодження інтересів платника та 

контролюючого органу. Замість ініціації контролюючим органом процедури 

банкрутства та подальшого припинення платника, тобто фактичної втрати 

суб’єкта, що формує дохідні частини державного та місцевих бюджетів, 

можливим є досягнення згоди щодо перенесення терміну сплати податкового 

зобов’язання або терміну погашення податкового боргу в разі виникнення 
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останнього, що оформлюється договором між цими суб’єктами. 

Застосування договірних конструкцій для податкового регулювання є 

винятком, тому часто на практиці виникають із цим складнощі, що 

потребують всебічного дослідження. Вченими неодноразово робилися 

спроби порівняльно-правового аналізу особливостей змісту та специфіки 

окремих договірних конструкцій у рамках публічного регулювання,. 

Зокрема, у своїх працях значну увагу цьому питанню приділяли: 

Л. К. Воронова, О. О. Головашевич, О. О. Дмитрик, А. М. Котенко, 

М. П. Кучерявенко, Ю. А. Ровинський, А. О. Селіванов та інші.[19, 22, 35, 

56, 144, 148, 66, 63]1 

Проблематика теоретико-правових та прикладних досліджень 

природи, сутності, значення та перспектив розвитку процедур розстрочення 

та відстрочення сплати податкового зобов’язання в Україні та інших 

державах позбавлена однозначних відповідей. Невирішеними на сьогодні 

залишаються питання, котрі стосуються категоріально-понятійного апарату, 

змісту, підстав, порядку, процедурних особливостей застосування процедур 

відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань та податкового боргу. 

Метою аналізу цих механізмів у рамках нашого дослідження є встановлення 

                                                           
1 [19, 22, 35, 56, 144, 148, 66, 63] Воронова Л. К. Финансовое право : учеб. пособие 

для студ. юрид. вузов и фак. / Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2003. 

– 360 с.; Головашевич О. О. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в 

Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Олександрович Головашевич. – 

Харків, 2007. – 193 с.; Дмитрик О. О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин : 

дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. О. Дмитрик. – Харків, 2003. – 187 с.; 

Котенко А. М. Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання : дис. … 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / А. М. Котенко. – Харків, 2012. – 198 с.; Ровинский Е. А. 

Основные вопросы теории советского финансового права / Е. А. Ровинский. – Москва : 

Госюриздат, 1960. – 192 c.; Селіванов А. О. Правові проблеми реалізації судової влади в 

адміністративному судочинстві України /А. О. Селіванов // Судова реформа в Україні : 

проблеми і перспективи [Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2002 

р., м. Харків]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – С. 38-42.; Кучерявенко Н. П. Курс 

налогового права : в 6 т. : [Т. ІІ : Введение в теорию налогового права] / Н. П. Кучерявенко. 

– Харьков : Легас; Право, 2004. – 600 с.; Кучерявенко М. П. Податкові процедури : 

правова природа та класифікація : [монографія] / М. П. Кучерявенко. – Київ : Алерта; 

КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с. 
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теоретико-правового та прикладного аспекту механізмів розстрочення та 

відстрочення сплати податкового зобов’язання або погашення податкового 

боргу.   

Погашення податкового боргу у найкоротші терміни має бути 

орієнтиром як для платників податків, так і для контролюючих органів. 

Інтерес контролюючого органу при цьому полягає у відновленні права 

держави або територіальної громади на суму несплаченого податкового 

зобов’язання, яке в даному випадку стає складовою податкового боргу, в той 

час як інтерес платника полягає у зменшенні на нього податкового тиску 

внаслідок зупинення нарахування пені, розмір якої зростає з плином часу. 

Утім не завжди платник має змогу погасити податковий борг у встановлені 

податковим законодавством строки через наявність об’єктивних причин. У 

цьому разі податковим законодавством передбачена можливість 

розстрочення або відстрочення виконання платником обов’язку зі сплати 

податку 

Призначення механізму розстрочення та відстрочення грошових 

зобов'язань або податкового боргу платника податків доволі лаконічно та 

чітко визначено у ст. 100 Податкового кодексу України. Виходячи з  її 

положень сутність даного механізму полягає у перенесенні строків сплати 

платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу із 

сплатою за це відсотків. Їх розмір визначається на основі положень ст. 129 

даного нормативного акта, якою встановлено порядок нарахування пені. 

Отже, фактично йдеться про послугу платного перенесення граничного 

терміну сплати податкового зобов’язання при виникненні певних 

факторів.[96]1 

При цьому потрібно наголосити на необхідності вольової поведінки 

платника для ініціації розстрочення або відстрочення сплати податкового 

зобов’язання. Мова йде про саму процедуру, яка застосовується в даному 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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випадку. Справа в тому, що оформлюються відносини з приводу перенесення 

термінів сплати податкового боргу договором, але цей договір має мало чого 

спільного із цивільно-правовим договором. Більше того, навряд чи можна 

однозначно стверджувати про договірну природу відносин з розстрочення 

або відстрочення сплати податкового зобов’язання – в науковій літературі 

зустрічаються різні точки зору. 

А. М. Котенко, характеризуючи механізм розстрочення та 

відстрочення обов’язку зі сплати податку, пропонує визнавати ці відносини 

різновидом кредитних відносин: «розстрочення та відстрочення податкових 

зобов’язань або податкового боргу є формою надання кредиту». Далі вчений 

уточнює власну позицію: «… надання розстрочення (відстрочення) 

податкових зобов’язань або податкового боргу є компромісом між 

платником та органом державної податкової служби. Податковий орган, 

вимагаючи сплатити податки та збори, одночасно погоджується отримати 

відповідні суми пізніше строку, що встановлений нормативно-правовим 

актом …».[56]1 

Схожу позицію займає В. А. Ільяшенко, яка стверджує, що, 

«створюючи заборгованість перед бюджетом, платники податків фактично 

самовільно отримують кредит від держави. Причому така операція, на 

відміну від стандартного кредитування, не є добровільною з обох сторін. 

Фактично держава поставлена перед фактом непогодженого використання 

суспільних коштів.»[44]2 Далі вчена уточнює: «…це може викликати 

заперечення у відстоювачів прав приватної власності, які вважають, що 

податки є переданою державі частиною приватних доходів, і тому, за умови 

                                                           
1 [56] Котенко А. М. Договірні відносини у сфері фінансово-правового 

регулювання : автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук: 12.00.07 / Артем Михайлович Котенко. – Харків, 2012. – 198 с. 
2 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 

34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 35. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6
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погіршення фінансового стану платника, можуть не сплачуватися (держава 

повинна відмовитися від претензій на відповідні кошти). Погоджуємося з 

цією тезою лише у випадку, коли погіршення фінансового стану платників 

податків є всезагальним і спровоковане недоліками саме в механізмах 

оподаткування.»[44]1 З такими твердженнями навряд чи можна погодитись 

із наступних причин. 

На наше переконання, згоду отримати певні грошові кошти пізніше 

навряд чи можна визнавати кредитними відносинами. Термін «кредит» 

походить від латинського слова creditum – позика, від credo – вірю, довіряю. 

Відповідно до практики застосування термінів, слів та словосполучень у 

юриспруденції кредит визначається як особлива форма руху вартості, 

продаж товарів з відстрочкою платежу або передача на строк грошей та 

матеріальних цінностей з умовою їх повернення. За надання кредиту 

стягується процент. При цьому таку конструкцію важко або навіть 

неможливо застосувати до відносин з приводу відстрочення або 

розстрочення податкового зобов’язання. Так, подібне відстрочення або 

розстрочення передбачає платне (сплачуються проценти у розмірі пені) 

надання можливості сплатити суму податкового зобов’язання пізніше, але 

особливості даного механізму криються у режимі цих коштів. Якщо кредитні 

кошти надаються власником під процент та потім мають бути повернуті 

власнику, то податкове зобов’язання є несплаченою сумою податку, тобто 

коштами, які ще не належать державі або територіальній громаді. Тому 

говорити про відстрочення або розстрочення податкового зобов’язання як 

про різновид кредитних відносин безпідставно. 

Підтверджується подібна позиція і нормами Цивільного кодексу 

України. Стаття 1054 даного нормативного акта визначає сутність 

                                                           
1 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 

34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 35. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6
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кредитного договору, за яким банк або інша фінансова установа 

(кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) 

позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.[186]1 У 

даному разі простежується схожість цієї конструкції із відстроченням 

податкового зобов’язання, визначеного ст. 100 Податкового кодексу 

України, але можна побачити і низку очевидних відмінностей. Ці відносини 

відрізняються, перш за все, за суб’єктним складом та порядком їх 

оформлення. 

Відмінності у суб’єктному складі очевидні. У кредитних відносинах 

учасниками є позичальник та фінансова установа, в той час як у відносинах 

з приводу відстрочення податкового зобов’язання – платник податків та 

контролюючий орган. При цьому у кредитних відносинах кошти первісно 

належать фінансовій установі і повертаються у її власність внаслідок 

виконання кредитного договору. При відстроченні податкового зобов’язання 

кошти первісно належать платнику, а після реалізації ним умов договору 

розстрочення надходять у власність держави або територіальної громади 

разом із процентами. Роль контролюючого органу в даному разі полягає у 

забезпеченні виконання укладеного договору. Можна навіть сказати, що вона 

цим обмежується – контролюючий орган не є вигодонабувачем ані щодо 

суми податкового зобов’язання, ані щодо суми сплачених за надання 

розстрочення процентів. 

Принципова відмінність між кредитними відносинами та відносинами 

з приводу відстрочення податкового зобов’язання полягає також у порядку 

їх оформлення. При укладенні договору кредитування застосовується 

диспозитивний метод правового регулювання, який передбачає рівність 

сторін відповідних відносин. В даному випадку кредитор має змогу обрати 

контрагента – відповідну фінансову установу, де він бажає взяти кредит. 

                                                           
1 [186] Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 

№ 40–44. – Ст. 356. 
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Крім того, він в змозі вести з контрагентом мову про умови договору 

кредитування, змінювати його положення тощо. У разі укладення договору 

відстрочення податкового зобов’язання застосовуються норми ст. 100 

Податкового кодексу України, відповідно до яких у платника немає ані 

можливості обирати контрагента, ані змінювати умови такого договору. 

Подібність кредитування та механізму відстрочення сплати 

податкового зобов’язання або податкового боргу полягає, на наш погляд, у 

тому, що і кредитор, і платник податків для застосування цих конструкцій 

мають здійснити вольові дії. В останньому випадку платник звертається до 

контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення 

грошових зобов'язань або податкового боргу. Отже, це не обов’язок, а право 

платника. 

Застосування механізму розстрочення або відстрочення податкового 

зобов’язання або податкового боргу породжує відразу декілька наслідків. 

По-перше, це безпосередня ініціація відносин з приводу перенесення строку 

сплати податку. По-друге, подання такої заяви платником до контролюючого 

органу обумовлює його згоду із сумою податкового зобов’язання або 

податкового боргу. При цьому важливо мати на увазі, що винесене 

контролюючим органом рішення про надання або ненадання можливості 

відстрочити чи розстрочити податкове зобов’язання або суму податкового 

боргу не змінює цього факту. Тобто платник може подати заяву про 

розстрочення, засвідчити таким поданням свою згоду щодо суми 

зобов’язання, а контролюючий орган може відмовити в застосуванні такого 

права через, наприклад, недостатність підстав. Після цього сума грошового 

зобов'язання залишається узгодженою. 

Важливо наголосити, що подання заяви про відстрочення або 

розстрочення податкового зобов’язання ще не є достатньою підставою для 

надання згоди контролюючого органу на застосування даного механізму. 

Для цього потрібна наявність доказів, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України. Ці докази мають засвідчувати наявність дій непереборної 
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сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового 

боргу такого платника податків. Зауважимо, що для отримання позитивної 

відповіді щодо поданої заяви необхідно економічно обґрунтувати 

можливість погашення грошових зобов’язань або податкового боргу або 

збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок 

застосування механізму відстрочення. 

Перелік підстав, за наявності яких платник отримує право на 

відстрочення або розстрочення податкового зобов’язання, затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України.[114]1 При цьому одночасно із 

переліком безпосередньо підстав надання розстрочення або відстрочення 

встановлюються переліки документів, якими такі підстави підтверджуються. 

Варто ще раз нагадати, що подібний підхід однозначно підтверджує 

виключну імперативність механізмів розстрочення й відстрочення 

податкового зобов’язання та податкового боргу. 

В ході аналізу сутності механізму розстрочення та відстрочення 

грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків було 

виявлено низку принципових моментів. По-перше, застосування даного 

механізму є правом платника, а не його обов’язком. По-друге, цей механізм 

реалізується із застосуванням чітко визначених податковим законодавством 

процедур, які передбачають особливий порядок отримання такого права. По-

третє, контролюючий орган має подвійний статус у відносинах з приводу 

відстрочення та розстрочення податкового зобов’язання або податкового 

боргу. З одного боку, він є стороною договору про відстрочення або 

розстрочення, з іншого – він не отримує коштів, що є предметом договору. З 

цих позицій немає підстав характеризувати ці відносини як форму кредитних 

відносин. По-четверте, відстрочення податкового зобов’язання відбувається 

                                                           
1 [114] Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози 

виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1235 // Офіційний вісник 

України. – 2011. – № 1. – Ст. 20. 
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виключно на платній основі із сплатою процентів у розмірі пені, але це не є 

застосуванням такого забезпечувального заходу, як пеня. У даному випадку 

лише застосовуються спільні із пенею принципи нарахування процентів до 

грошового зобов’язання. Нарешті, по-п’яте, механізм розстрочення та 

відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків 

є дієвим способом запобігання банкрутству платника у разі настання 

об’єктивних перепон у реалізації ним свого податкового обов’язку. 

 

2.3. Застосування засобів забезпечення виконання податкового 

обов’язку та податкового компромісу як умова мінімізації податкового 

боргу 

Характеристика процедурного забезпечення погашення податкового 

боргу була б неповною без аналізу механізму податкового компромісу, що 

з’явився у Податковому кодексі України на початку 2015 року. Йдеться про 

фактичну можливість протягом певного часу суттєво зменшити податкові 

зобов’язання. Законодавець під податковим компромісом розуміє режим 

звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх 

посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов'язань з податку 

на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які 

податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням встановлених 

статтею 102 Податкового кодексу строків давності.[96]1 При цьому платник 

податків має сплатити лише 5% суми заниженого податкового зобов’язання 

з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, а інші 

95% вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються, пеня не 

нараховується. Подібний крок, на наше переконання, спрямовано на 

формування можливості виходу з тіні платників податків, створення умов 

для подальшої законної діяльності із сплатою належних податків і зборів. 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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Але в науковій літературі висловлюються різні думки щодо призначення 

податкового компромісу в Україні. 

М. П. Кучерявенко, дискутуючи щодо доцільності запровадження 

податкового компромісу, проводить аналіз введення таких заходів у різних 

країнах світу. Вчений вказує, що в Ірландії податковий компроміс було 

запроваджено в один з найбільш скрутних для держави моментів як певну 

добровільну акцію декларування недоплачених платежів до бюджету, у ході 

якої було кардинально змінено фінансову ситуацію в країні. В Італії у часи 

існування податкового компромісу було задекларовано понад 100 млрд 

євро, а сплачено до бюджету приблизно 7 % від наведеної суми. Зовсім інша 

природа податкового компромісу у Великій Британії, Німеччині та США, 

де з певною періодичністю знижуються ставки податків.[65]1  

При цьому варто погодитись із шановним фахівцем у тому, що 

податкове законодавство має ґрунтуватися на єдиному підході до всіх його 

суб’єктів, але це не означає, що будь-які винятки недопустимі. Проте 

твердження М. П. Кучерявенка, що «запроваджуючи режим податкового 

компромісу, контролюючі органи розписуються у власній неспроможності 

здійснювати податковий контроль на тому рівні, який би дозволяв виявляти 

та попереджувати порушення податкового законодавства, сприяти 

наповненню бюджетів та інших грошових фондів»[65]2, – видається дещо 

сумнівним. На наше переконання, при застосуванні податкового 

компромісу досягається одразу декілька позитивних цілей. По-перше, 

формується стимул для виходу платників податків з тіні. По-друге, 

прискорюється надходження коштів, хоча б і часткове, від погашення 

потенційного податкового боргу. По-третє, провадиться розвантаження 

                                                           
1 [65] Кучерявенко М. П. Податковий компроміс: платити неможливо залишити 

[Електронний ресурс] / М. П. Кучерявенко, Є. М. Смичок // Фінансове право. – 2014. – 

№ 3. – С. 44-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2014_3_12. – С. 45-46. 
2 [65] Кучерявенко М. П. Податковий компроміс: платити неможливо залишити 

[Електронний ресурс] / М. П. Кучерявенко, Є. М. Смичок // Фінансове право. – 2014. – 

№ 3. – С. 44-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2014_3_12. – С. 47. 
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адміністративних судів. По-четверте, зміцнюється довіра до контролюючих 

органів. Можна сказати, що запровадження податкового компромісу було 

спрямовано на забезпечення балансу між інтересами бізнесу та завданнями, 

які ставлять перед собою фіскальні органи. 

Характеризуючи механізм податкового компромісу, варто пам’ятати, що 

він не має загальнопоширеного характеру. Його дія розповсюджується на 

зобов’язання тільки по двох податках –  податку на додану вартість та 

податку на прибуток підприємств. Це й не дивно, адже саме по цих 

платежах тривалий час відбувалося ухилення їх сплати шляхом формування 

незаконного податкового кредиту та віднесення до кола витрат сумнівних 

операцій. Такі схеми були поставлені «на поток», платники податків масово 

їх використовували для зменшення податкового навантаження та переводу 

грошей з безготівкової форми в готівкову, а суб’єкти, які займалися 

сприянням в ухиленні від оподаткування, фактично не переслідувались. 

Із змінами до податкового законодавства, що відбулися у 2014-2015 

роках і стосувалися впровадження електронного адміністрування податку 

на додану вартість та поєднання бухгалтерського та податкового обліку по 

податку на прибуток підприємств, виникла об’єктивна необхідність 

надання платникам податків можливості задекларувати фактичний стан 

сплати цих податків. Механізм податкового компромісу здатен допомогти 

тим платникам, які не мають коштів для сплати санкцій та не бажають 

тривалих судових тяжб. 

Особливу увагу слід звернути на строки виникнення недоплати. Ми 

вже наголошували на необхідності враховувати положення ст. 102 

Податкового кодексу України при встановленні обсягу зобов'язань, які 

можуть бути зменшені шляхом застосування податкового компромісу. 

Йдеться про особливості обчислення строків. На перший погляд, норми 

Податкового кодексу передбачають можливість застосовувати податковий 

компроміс до зобов’язань за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 
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року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 120 Податкового 

кодексу України, тобто 1095 днів. Однак це не зовсім так. 

Не можна просто відрахувати 1095 днів тому і вести мову про 

проміжок з 2 квітня 2011 року по 31 березня 2014 року включно. 

Обумовлено це тим, що п. 102.1 Податкового кодексу України дає право 

податковому органу самостійно визначати податкові зобов'язання не 

пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного 

строку подання податкової декларації. Існують підстави, коли термін в 1095 

днів не застосовується. Це відбувається у разі, якщо посадові особи 

платника податків засуджені за ухилення від сплати податкового 

зобов’язання, щодо якого проводиться перевірка (п.п. 102.2.2 п. 102.2 

ст. 102 Податкового кодексу України). Але цей крайній випадок просто 

випадає зі сфери застосування податкового компромісу – виходячи зі змін, 

внесених до Кримінального процесуального кодексу, припинення 

кримінального процесу на підставі досягнення податкового компромісу 

можливо тільки до винесення рішення судом. Таким чином, фактично мова 

йде про уточнення зобов'язань за податкові періоди починаючи з 2012 року. 

Вирішальним тут є те, чи минули на момент подання уточнюючого 

розрахунку 1095 днів після закінчення граничного строку подання 

податкової декларації за період, що уточнюється.[187]1 

Відповідно до чинного Податкового кодексу України платник 

податків, який вирішив скористатися процедурою податкового компромісу, 

під час його дії має право подати відповідні уточнюючі розрахунки 

податкових зобов'язань за такі податкові періоди з податку на прибуток 

підприємств та/або податку на додану вартість. У цих розрахунках він 

визначає суму завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта 

оподаткування податком на прибуток підприємств, та/або суму завищення 

                                                           
1 [187] Цыганок Ю. Налоговый компромисс: в чем заключается, кого касается и как 

будет достигаться / Ю. Цыганюк // Бухгалтер и Закон. – 2015. – № 3. [Електронний ресурс] 

[Режим доступу: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ007406]. 
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податкового кредиту з податку на додану вартість. Термін, протягом якого 

платник може скористатися своїм правом на податковий компроміс, 

визначений пунктом 12 підрозділу 92 Розділу ХХ Податкового кодексу 

України та становить 90 днів з 17 січня 2015 року. 

Для деталізації порядку застосування податкового компромісу 

Державною фіскальною службою України було розроблено і прийнято 

«Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових 

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану 

вартість у разі застосування податкового компромісу».[79]1 У цьому 

документі систематизовано надаються випадки застосування механізму 

податкового компромісу: 

1) випадки добровільного декларування платником податків 

занижених податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку 

на прибуток у відповідних податкових звітних періодах до 1 квітня 2014 року 

(пункт 1 підрозділу 92 Розділу XX Податкового кодексу України);  

2) випадки добровільного декларування платником податків 

занижених податкових зобов’язань у разі, коли у платника податків 

незалежно від процедури податкового компромісу за рішенням 

контролюючого органу розпочата документальна перевірка або складено акт 

за наслідками такої перевірки (пункт 7 підрозділу 92 Розділу XX Податкового 

кодексу України);  

3) випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-

рішення, за яким податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств 

та/або податку на додану вартість не узгоджені відповідно до норм 

Податкового кодексу України (пункт 7 підрозділу 92 Розділу XX 

Податкового кодексу України);  

                                                           
1 [79] Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових 

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу : Наказ Державної фіскальної служби України 

№ 13 від 17.01.2015 р. // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. – 2015. – № 

5. 
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4) неузгоджені суми податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємств та/або податку на додану вартість, визначені у податкових 

повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура адміністративного 

оскарження (пункт 7 підрозділу 92 Розділу XX Податкового кодексу 

України);  

5) неузгоджені суми податкових зобов’язань з податку на прибуток 

підприємств та/або податку на додану вартість, визначених у податкових 

повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура судового оскарження 

(пункт 7 підрозділу 92 Розділу XX Податкового кодексу України).[79]1 

Таким чином, рішення про застосування податкового компромісу 

приймається платником податків на власний розсуд і не може бути 

ініційоване ніким, окрім самого платника. Законодавством не передбачено 

жодного законного механізму впливу на платника щодо примусу до 

застосування податкового компромісу. Саме тому можна стверджувати, що 

наполягати на використанні процедури такого звільнення з боку 

контролюючих органів буде неправомірно. 

Важливо відзначити, що незалежно від того, на якій стадії виникнення 

податкового боргу знаходиться платник (тільки йде документальна 

перевірка, вже складено акт, отримано податкове повідомлення-рішення, і 

навіть якщо воно вже оскаржується), він має право уточнити такі податкові 

зобов'язання в рамках процедури податкового компромісу. 

Процедура досягнення податкового компромісу має тривати не більше 

календарних 70 днів з дня надання уточнюючого розрахунку платником 

(пункт 3 підрозділу 92 Розділу XX Податкового кодексу України). Протягом 

10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого 

розрахунку, контролюючий орган приймає рішення щодо необхідності 

                                                           
1 [79] Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових 

зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу : Наказ Державної фіскальної служби України 

№ 13 від 17.01.2015 р. // Бизнес - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. – 2015. – № 

5. 
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проведення документальної позапланової перевірки, про що повідомляє 

платника податків у порядку, передбаченому для листування (стаття 42 

Податкового кодексу України).[96]1 Документальна позапланова перевірка 

проводиться виключно з питань, які стосуються витрат, що враховуються 

при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств 

або суми завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, у 

межах процедури досягнення податкового компромісу. При цьому 

основним фактором, що впливає на рішення щодо призначення 

позапланової податкової перевірки, є факт перевірки вказаних періодів у 

минулому. Тобто, якщо вказані періоди вже були перевірені, в рамках 

досягнення податкового компромісу додатково їх перевіряти не потрібно. 

Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про відсутність 

необхідності проведення документальної позапланової перевірки, сума 

задекларованих зобов'язань вважається узгодженою. (абзац 4 пункту 3 

підрозділу 92 Розділу XX Податкового кодексу України).[96]2 

У тих випадках, коли контролюючий орган призначив проведення 

податкової позапланової перевірки щодо наданих платником відомостей, 

після її проведення може бути прийнято один з двох варіантів рішень: а) за 

наявності порушень складається акт, на підставі якого платнику вручається 

(надсилається) податкове повідомлення-рішення; б) за відсутності 

правопорушень платнику виписується довідка, що підтверджує 

правомірність визначення сум податкових зобов'язань в уточнюючому 

розрахунку. При цьому, навіть у разі наявності правопорушень, платник має 

право застосувати до сум, вказаних у податковому повідомленні-рішенні, 

процедуру податкового компромісу та сплатити лише 5% цієї суми. 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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Фактично платник реалізує процедуру досягнення податкового компромісу 

шляхом сплати 5% податкових зобов’язань, визначених в уточнюючому 

розрахунку або податковому повідомленні-рішенні (у разі проведення за 

результатами надання уточнюючого розрахунку позапланової податкової 

перевірки) протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем 

узгодження. Днем узгодження відповідно до чинного податкового 

законодавства в даному випадку вважається день отримання повідомлення 

контролюючого органу про відсутність необхідності проведення 

документальної позапланової перевірки, а в разі прийняття рішення про 

необхідність проведення документальної позапланової перевірки – день 

отримання довідки, що підтверджує правомірність визначення сум 

податкових зобов'язань в уточнюючому розрахунку, або день отримання 

податкового повідомлення-рішення, прийнятого за результатами такої 

перевірки.[96]1 

Норми про звільнення від відповідальності платника податків у рамках 

досягнення ним податкового компромісу закріплені не тільки в підрозділі 

92 Розділу XX Податкового кодексу України. Крім фінансової 

відповідальності такий платник податків звільняється також від 

кримінальної та адміністративної відповідальності (ст. 212 Кримінального 

кодексу України та ст. 1631 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення). Для цього статтю 212 Кримінального кодексу України 

доповнили частиною п’ятою, згідно з якою діяння не вважають умисним 

ухиленням від сплати податків, якщо платник досяг податкового 

компромісу щодо відповідних операцій. Статтю 1631 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення доповнили частиною третьою, згідно з 

якою ті ж дії не вважаються порушенням встановленого порядку ведення 

податкового обліку. У пункті 112 Кодексу адміністративного судочинства 

тепер сказано, що досягнення податкового компромісу є підставою для 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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примирення сторін на будь-якій стадії адміністративного процесу. 

Відповідно до змін у ст. 284 Кримінального процесуального кодексу 

кримінальне провадження за ст. 212 Кримінального кодексу України 

закривається в разі досягнення податкового компромісу.[58, 53, 52, 59]1 

Негативною рисою податкового компромісу можна назвати наслідки 

для контрагентів платника. Застосування одним платником податків 

механізму податкового компромісу може мати негативні наслідки для його 

контрагентів. У такому разі контролюючі органи отримають новий привід 

поставити під сумнів існування активу в усьому ланцюзі господарських 

взаємовідносин. І тоді доведеться виправдовуватися всім контрагентам 

платника податків, який застосував процедуру податкового компромісу, з 

приводу того, де вони взяли актив у платника податків, який ніколи цього 

активу нібито не набував. 

Вагоме значення для погашення податкового боргу мають засоби 

забезпечення виконання податкового обов’язку. Загальновідомо, що держава 

заінтересована у вчасній реалізації податкового обов’язку. Це обумовлено 

одночасним виконанням Державного та місцевих бюджетів за доходами та 

видатками. Бюджетний процес – це регламентований бюджетним 

законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання 

бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства.[15]2 Утім, специфіка виконання бюджетів у 

тому, що у його суб’єктів немає змоги спочатку накопити певну суму коштів, 

потім її розподілити, після чого витратити – всі ці процеси мають протікати 

                                                           
1 [58, 53, 52, 59] Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001№ 2341-III. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14; 

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122; Кодекс адміністративного 

судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2005. – № 35-37. – Ст. 446; Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI 

від 13.04.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-13. – Ст. 88. 
2 [15] Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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паралельно. З огляду на це, питання щодо погашення податкового боргу 

мають вирішуватися у найкоротші терміни. Для досягнення цієї мети 

передбачено низку засобів впливу на поведінку платників податків для 

створення у них стимулів виконувати свій податковий обов’язок належним 

чином. 

При характеристиці засобів впливу на платників податків варто їх 

диференціювати за стадією виконання податкового обов’язку. Ми вже 

звертали увагу на особливості закріплення термінологічного апарату, і 

наголошували, що у разі законослухняної поведінки використовується 

термін «податкове зобов’язання», а при виникненні делікту – «грошове 

зобов’язання» та «узгоджене грошове зобов’язання». Отже, виходячи з такої 

диференціації, можемо стверджувати про доцільність розподілу засобів 

впливу податково-правового характеру на дві групи за критерієм деліктності 

поведінки платника.   

Зазначимо, що заходи впливу на поведінку платника, спрямовані на 

належну реалізацію ним податкового обов’язку, випливають із прав 

контролюючих органів. До них, зокрема, можна віднести: можливість 

застосування штрафних санкцій; проведення контрольних розрахункових 

операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним 

порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів 

розрахункових операцій; надіслання письмових вимог щодо усунення 

порушень чинного законодавства; зняття показань внутрішніх та зовнішніх 

лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у 

процесі провадження діяльності, що перевіряється; можливість звернення до 

суду для впливу на платника та ін. 

До заходів впливу на поведінку платника, спрямованих на погашення 

податкового боргу, можна віднести наступні: 

1) пеня; 

2) податкова застава; 

3) адміністративний арешт майна; 
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4) зупинення видаткових операцій на рахунках платників податків. 

При цьому в Податковому кодексі України чітко закріплені механізми 

перших трьох з перелічених заходів. Вони застосовуються на розсуд 

контролюючого органу і не потребують узгодження з будь-яким іншим 

суб’єктом. На відміну від такого підходу, зупинення видаткових операцій на 

рахунках платників податків у банках та інших фінансових установах може 

відбуватися виключно за рішенням суду. Для цього контролюючі органи 

наділені відповідним правом звертатися до суду в разі незаконного 

недопущення платником або його представниками посадових осіб 

контролюючих органів до проведення перевірки, обстеження території, де 

платник здійснює діяльність тощо. 

Термін «пеня» по-різному розуміється в різних галузях права. Пеня 

(латинською poena, від грецького ποινη – покарання, кара) – один з видів 

неустойки, визначена законом або договором грошова сума, яку боржник 

повинен сплатити кредиторові в разі прострочення виконання зобов’язання 

[202, с. 477]1. При цьому у приватних галузях права поряд зі штрафом складає 

неустойку, що є різновидом забезпечення виконання зобов’язань [25, с. 53; 

26, с. 56; 185, с. 33],2 тобто тут пеня являє собою суму коштів, яку має 

сплатити сторона за договором у разі прострочення виконання покладеного 

на неї зобов’язання. Представники фінансового права пеню відносять до 

міжгалузевих категорій та наголошують на доцільності її використання у 

галузях, що мають майновий характер. [81, с. 217]3  

                                                           
1 [202] Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова 

редкол.) та ін.]. –– К. : Укр. енцикл., 1998–– . –– Т. 4 : Н—П. — 2002. — 720 с. : іл. 
2 [25, 26, 185] Гражданский кодекс Украины / [под общ. ред. Е. О. Харитонова, 

О. М. Калитенко]. — Х. : Одиссей, 2004— .— Т. 2.  –– 1024 с.; Гражданское право / [В. В. 

Ветрянский; В. С. Ем; И. А. Зенин и др.] ; отв. ред. Е. А. Суханов. — М. : БЕК, 2000— . —  

Т. 2, полутом 1. — 2000. –– 704 с.; Цивільне право України / [В. І. Борисова (кер. авт. кол.), 

Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 

В. Л. Яроцького. –– К. : Юрінком Інтер, 2004–– . –– Т. 2. — 2004. — 552 с. 
3 [81] Налоговое право Украины / [Г. В. Бех, О. А. Дмитрик, И. Е. Криницкий и др.] 

; под ред. Н. П. Кучерявенко. –– Х. : Легас, 2004. –– 488 с. 
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Правовому регулюванню пені в Податковому кодексі України 

присвячено окрему главу, у той час як адміністративний арешт майна та 

податкова застава регулюються в рамках глави «Погашення податкового 

боргу».[95]1 Подібний підхід законодавця викликає певні зауваження. На 

наше переконання, виокремлювати пеню в такому форматі не зовсім логічно. 

П. М. Дуравкін щодо сутності пені зазначає, що вона має стимулювати 

своєчасну сплату податків і зборів, спонукати до мінімального прострочення 

їх сплати, а також сприяти компенсації збитків бюджетів, що виникають 

через подібне прострочення.[39, с. 177-178]2 У цілому з таким твердженням 

варто погодитись, але потрібно зважати на те, що пеня поряд з 

адміністративним арештом майна та податковою заставою є засобом 

забезпечення виконання податкового обов’язку, що застосовується при 

порушенні платником порядку його виконання, тобто при деліктній 

поведінці платника. 

Також складно погодитись із спробою П. М. Дуравкіна нівелювати 

правовідновлювальну функцію пені. На його переконання, «потребує 

додаткової аргументації погляд на виконання пенею функцій поновлення або 

правовідновлення, адже це передбачає її ретроспективне спрямування. 

Означені функції скоріше притаманні способам погашення податкового 

боргу, реалізація яких забезпечує поновлення порушеного права 

розпорядників бюджетних коштів на отримання відповідних сум податків і 

зборів. Натомість нарахування пені навряд чи забезпечує таке погашення, а 

навпаки, збільшує розмір заборгованості за кожний день прострочення 

сплати податків і зборів.»[39]3  

                                                           
1 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
2 [39] Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обов’язку: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.07 / Павло Михайлович Дуравкін. – Харків, 2010. – 205 с. – С. 177-178. 
3 [39] Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обов’язку: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.07 / Павло Михайлович Дуравкін. – Харків, 2010. – 205 с. – С. 150. 
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У даному разі вчений не враховує структури податкового боргу, 

елементом якої якраз і є пеня. Ми схильні підтримати позицію вчених щодо 

виконання пенею правовідновлювальної функції [28, с. 17; 47, с. 277; 149, 

с. 295, 296; 153, с. 94]1. Пояснюється це тим, що невчасна сплата податків і 

зборів завдає державі збитків. А з огляду на те, що, як уже наголошувалось, 

виконання бюджетів відбувається одночасно за доходами та видатками, тож 

невчасне надходження коштів до дохідної частини не дозволяє виконувати 

повною мірою видаткову. Пеня, окрім стимулювання платника якомога 

скоріше погасити податковий борг, надає змогу покрити ці витрати, адже 

держава за наявності податкового боргу втрачає за необхідності оперативно 

користуватися коштами від податків і зборів. 

Отже, пеня є важливим та ефективним засобом забезпечення як 

виконання податкового обов’язку, так і рушійним важелем у процедурах 

погашення податкового боргу. При цьому пеня характеризується наявністю 

певних особливостей, що відмежовують її від інших конструкцій, 

спрямованих на забезпечення виконання податкового обов’язку та 

погашення податкового боргу (адміністративного арешту майна та 

податкової застави). По-перше, пеня є складовою податкового боргу. Це 

означає, що вона застосовується завжди при його виникненні, тоді як право 

податкової застави може і не виникнути, а адміністративний арешт майна – 

не накладено. По-друге, пеня, окрім забезпечувального характеру, має також 

правовідновлювальний. При виконанні податкового обов’язку вчасно 

держава має змогу використовувати отримані кошти, виконувати бюджети за 

видатками, тоді як невчасне отримання сум від податків і зборів завдає 

                                                           
1 [28, 47, 149, 153] Гусева Т. А. Проблемы совершенствования механизма 

налогового контроля и порядка привлечения к налоговой ответственности / Т. А. Гусева. 

–– Саратов, 2001. –– 33 с.; Карасева М. В. Финансовое правоотношение / М. В. Карасева. 

— М. : НОРМА, 2001. — 284 с.; Сергєєва В. В. Теоретичні аспекти забезпечення 

виконання податкового обов’язку / В. В. Сергєєва // Проблеми правознавства та 

правоохоронної діяльності. –– Донецьк, 2004. –– № 1. –– С. 290––297; Соловьев В. 

Правовосстановительная ответственность частного субъекта в налоговом 

законодательстве / В. Соловьев // Хоз. и право. –– 2002. –– № 4. –– С. 92––99. 
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матеріальної шкоди. На її компенсацію спрямовано механізм пені. Нарешті, 

по-третє, за правилами обчислення пені обраховуються суми, які 

використовуються при відстроченні або розстроченні не лише податкового 

боргу, а й податкового зобов’язання (тобто до виникнення податкового 

боргу). Але ці суми за своєю природою не є пенею – це плата за можливість 

перенесення строків сплати податків. Підсумовуючи характеристику пені 

варто наголосити, що наявність усіх цих специфічних рис не дає нам підстав 

для виокремлення її з кола забезпечувальних заходів. 

Податкова застава як метод забезпечення погашення платником податкового 

боргу використовується в Україні з 1998 р. Податкова застава формує 

підґрунтя для реалізації можливості подальшого продажу частини майна 

платника, якою в рамках податкової застави забезпечено зобов’язання зі 

сплати податків та зборів. Кошти від такого продажу можуть бути 

спрямовані на погашення несплаченого грошового зобов’язання, тобто – на 

погашення наявного у платника податкового боргу. Це обумовлює мету 

закріплення механізму податкової застави – забезпечення можливості 

ефективного впливу на поведінку платника для погашення податкового 

боргу. 

Важливим кроком у вдосконаленні механізму податкової застави стало 

прийняття наприкінці 2010 року Податкового кодексу України. До 1 січня 

2011 р. об’єктом податкової застави були активи платника, що перебували в 

його власності на момент виникнення права податкової застави з 

урахуванням суми податкового боргу. При цьому механізм установлення 

співвідношення суми податкового боргу й вартості активів у податковій 

заставі та порядок визначення активів, на які поширювалося право 

податкової застави, не були регламентовані на законодавчому рівні.[132]1 Це 

передбачало неоднаковий підхід до платників при вирішенні цього питання. 

                                                           
1 [132] Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Закон України № 2181 від 21.12.2000 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44. 
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Зараз підстави виникнення податкової застави чітко передбачені у ст. 89 

Податкового кодексу України[96]1, що виключає вплив суб’єктивного 

чинника при виникненні податкової застави щодо окремих платників. 

Податкова застава та адміністративний арешт майна мають схожу 

природу. В обох випадках відбувається обтяження окремих складових права 

власності платника, що зумовлено неналежним виконанням податкового 

обов’язку. При застосуванні податкової застави обмежується лише одна 

складова права власності – право розпорядження майном, що належить 

платникові. У разі застосування адміністративного арешту майна окрім 

обмеження права розпорядження платник зазнає додатково обмеження права 

користування належним йому майном. Крім того, право податкової застави 

має автоматичний характер – вона застосовується у разі несплати платником 

належної суми податку з дня виникнення податкового боргу (при обчисленні 

суми податку контролюючим органом) або з дня, що настає за останнім днем 

строку, встановленого для сплати податку (при визначенні його суми 

платником самостійно).[95, ст. 89]2 

Характеристиці податкової застави приділяє увагу В. В. Угрин, який, 

пояснюючи, що в даному методі погашення податкового боргу приховано 

значний потенціал, який практично не використовується органами 

стягнення, пропонує «спростити процедуру здійснення продажу майна, що 

перебуває в податковій заставі, а рішення щодо отримання дозволу на 

продаж майна надавати одразу після першого судового звернення органів 

стягнення.»[174]3 Вчений підкреслює, що на сьогодні продаж майна, яке 

перебуває в податковій заставі, регулюються Податковим кодексом та 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [95] Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник 

України. – 2010. – №92. – Ст. 3248. 
3 [174] Угрин В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в 

Україні [Електронний ресурс] / В. Угрин //Економіст. - 2015. - № 4. - С. 19-22. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_4_6. – С. 20. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615978
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_4_6


153 

 

Наказом Міністерства доходів і зборів №571 «Про затвердження Порядку 

проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке 

перебуває у податковій заставі» [124],1 і аргументує доцільність розробити 

методичні рекомендації, у яких пропонує покроково описати дії податкового 

керуючого щодо продажу такого майна. На наше переконання, В. В. Угрин 

припускається у своїх твердженнях помилки, називаючи податкову заставу 

методом погашення податкового боргу. І ось чому: метою податкової застави 

не є безпосередньо надходження коштів у рахунок погашення податкового 

боргу, а забезпечення схоронності майна, що належить платникові та може 

бути використано у подальшому для погашення податкового боргу. 

О. М. Тимченко висловлює слушну думку, що «сенс у використанні 

податкової застави як засобу забезпечення податкових зобов’язань платника 

є лише тоді, коли закладені активи можна реалізувати й погасити борг: якщо 

в заставу взято неліквідні активи, дієвість цього заходу практично зводиться 

до нуля. Крім того, податкова застава має створювати певні незручності 

платнику стосовно дій із закладеними активами, адже кожну операцію треба 

узгоджувати з податковим органом. А в разі якщо в заставу потрапляє майно, 

з яким платник не збирається проводити якихось операцій, вона ніяк не 

впливатиме на фіскальну поведінку боржника.»[161]2 У цілому з таким 

твердженням можна погодитись, що обумовлено обмеженням в рамках 

податкової застави лише однієї складової права приватної власності – права 

розпорядження. 

У рамках характеристики розвитку правового регулювання податкової 

застави варто звернути увагу на те, яким чином описувалося майно у 

                                                           
1 [124] Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна 

платника податків, яке перебуває у податковій заставі : Наказ Міністерства доходів і 

зборів України № 571 від 10.10.2013 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – 

Ст. 3276. 
2 [161] Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті 

новацій Податкового кодексу [Електронний ресурс] / О. М. Тимченко // Фінанси України. 

- 2011. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6. – С. 57. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6
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податкову заставу до 24 березня 2005 р. Тоді право податкової застави 

поширювалося на будь-які активи платника, включаючи й ті, право власності 

на котрі він набував у майбутньому, до моменту погашення податкового 

боргу (сума податкового боргу не враховувалась). Це передбачало 

можливість опису у податкову заставу всього майна боржника навіть у разі 

допущення ним невеликої, незначної заборгованості зі сплати податків і 

зборів. О. М. Тимченко справедливо зазначає, що подібний підхід «супере-

чить самій сутності заставних відносин та порушує права платника як 

власника майна, він є дієвішим, оскільки унеможливлює втручання платника 

у процес визначення активів, що потраплять у податкову заставу (платник-

боржник, звісно ж, намагається заставити ті активи, з якими не збирається 

проводити якихось операцій).»[161]1 

Відповідно до чинної редакції Податкового кодексу України право 

податкової застави поширюється на майно, балансова вартість якого 

відповідає сумі податкового боргу[96]2. При цьому передбачено нижню 

грань розміру податкового боргу, коли податкова застава не застосовується. 

Відбувається це за умови, якщо загальна сума податкового боргу платника 

податків не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

На переконання О. М. Тимченко норма Податкового кодексу України 

щодо відповідності балансової вартості майна розміру податкового боргу 

значно звужує потенціал даного методу управління податковим боргом. 

Вчена пояснює: «по-перше, якщо це майно доведеться продати, виручених 

коштів може бути недостатньо для погашення боргу. По-друге, опис майна в 

податкову заставу здійснюється податковим керуючим, отже, від 

правильності його дій фактично залежатиме, чи буде податкова застава 

                                                           
1 [161] Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті 

новацій Податкового кодексу [Електронний ресурс] / О. М. Тимченко // Фінанси України. 

- 2011. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6. – С. 57. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6
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мотивувати платника погасити борг. У заставу має потрапити ліквідне майно 

(п. 89.3 ПК України) й обов’язково те, з яким платник планує проводити 

операції.»[161]1 Мусимо не погодитись із цим твердженням О. М. Тимченко, 

оскільки вона в даному разі помиляється із самою суттю – призначенням 

податкової застави. Цей засіб впливу на платника, а точніше на його майно, 

має на меті не погашення податкового боргу, а створення умов для 

збереження майна, яке у подальшому, вже в рамках процедур погашення 

податкового боргу, зможе бути реалізовано, а кошти від реалізації 

спрямовані на погашення податкового боргу. Тобто основним призначенням 

механізму податкової застави є позбавлення можливості відчужувати майно, 

оціночна або балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу. 

О. М. Тимченко також намагається оцінювати дієвість податкової 

застави з економічної точки зору. Вона підкреслює, що серед закріплених 

законодавством методів управління податковим боргом цей застосовується 

найдовше.[161] 2 При цьому варто підкреслити виняткову оперативність 

застосування податкової застави. Право податкової застави виникає в 

перший день, що йде за граничним строком сплати зобов’язання, та не 

потребує письмового оформлення. Воно триває до закінчення терміну дії 

податкової вимоги. День виникнення права податкової застави визначається 

на підставі даних інформаційної системи, що ведеться органами доходів і 

зборів відповідно до законодавства.[119]3 Протягом цього періоду платник 

податків володіє і користується майном та майновими правами на власний 

розсуд, забезпечуючи при цьому їх збереження. 

                                                           
1 [161] Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті 

новацій Податкового кодексу [Електронний ресурс] / О. М. Тимченко // Фінанси України. 

- 2011. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6. – С. 58. 
2 [161] Тимченко О. М. Дієвість методів управління податковим боргом у контексті 

новацій Податкового кодексу [Електронний ресурс] / О. М. Тимченко // Фінанси України. 

- 2011. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_3_6. – С. 58. 
3 [119] Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами 

доходів і зборів : Наказ Міністерство доходів і зборів України № 572 від 10.10.2013 р. // 

Офіційний вісник України. – 2013. – № 89. – Ст. 3277. 
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Навряд чи можна погодитись з О. М. Тимченко щодо неефективності 

застосування податкової застави, що вчена пояснює можливістю існування 

податкового боргу на момент закінчення терміну дії податкової вимоги. На 

її переконання частково це можна пояснити тим, що «90 % підприємств, у 

яких виникає податковий борг, не мають ані активів, ані грошових коштів, 

ані землі, ані транспортних засобів, тобто ці підприємства є потенційними 

банкрутами, оскільки в даному випадку банкрутство – єдиний можливий 

спосіб погасити заборгованість. Цей факт передусім указує на 

недосконалість законодавства, коли суб’єкти господарської діяльності 

можуть створюватися з незначним капіталом або ж працювати взагалі без 

нього».[161]1 З огляду на це, доцільно звернути увагу на декілька моментів. 

По-перше, підприємницька діяльність здійснюється на власний ризик, тому 

можливість настання банкрутства неправильно пов’язувати з умовами 

створення та функціонування суб’єктів господарювання. По-друге, метою 

податкової застави є створення неможливості відчуження майна за наявності 

у платника податкового боргу. По-третє, податкова застава не є засобом 

погашення податкового боргу – це засіб управління податковим боргом, або 

засіб забезпечення погашення податкового боргу, в той час як саме 

погашення відбувається із застосуванням вже інших процедур. 

На відміну від податкової застави, для застосування адміністративного 

арешту майна потрібна наявність додаткових підстав. До них відноситься 

намагання платника порушити умови перебування майна під податковою 

заставою шляхом зміни його власника або відмови від проведення перевірки 

стану збереження майна, виїзд за кордон за наявності податкового боргу, 

відмова від допуску посадових осіб до перевірки за наявності законно 

оформлених документів тощо. Також адміністративний арешт майна може 
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застосовуватися до платників у разі відсутності їх реєстрації у 

контролюючих органах або при відсутності дозволів (ліцензій) на здійснення 

господарської діяльності та реєстраторів розрахункових операцій.[95, ст. 94]1 

Перелік підстав застосування адміністративного арешту майна закритий та 

закріплений у Податковому кодексі України. 

Незвичайний підхід до адміністративного арешту майна можна 

побачити в роботах П. Н. Федотова. На його переконання, адміністративний 

арешт є несанкціонованим правовим засобом, який не дає підсумкової оцінки 

правопорушенню та виступає забезпечувальним, несамостійним засобом. 

Вчений вказує, що припинення бездіяльності у вигляді невиконання 

податкового обов’язку у встановлений законом строк є слабкою юридичною 

конструкцією[178].2 Однак вважаємо таке визначення несправедливим, 

оскільки відомо, що порушення податкового законодавства може виражатись 

як у формі дії, так і бездіяльності. А. В. Дьомін розглядає арешт майна як дію 

податкового або митного органу із санкції прокурора з тимчасового 

обмеження права власності платника податку (податкового агента) щодо 

його майна для забезпечення виконання рішення про стягнення податку [29, 

с. 197].3 Більш широко підходить до визначення адміністративного арешту 

майна С. П. Позняков та розглядає його не тільки як спосіб забезпечення 

погашення податкового боргу (недоїмки) громадян, але і як засіб запобігання 

вчиненню та припинення адміністративних і фінансових правопорушень із 

боку податкових боржників, пов’язаних із невиконанням ними своїх по-

даткових обов’язків, протидії вчинення тіньових проявів тощо [98, с. 120].4 
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Режим доступа : http://www.lawmix.ru/comm/3162. 
3 [29] Демин А.В. Налоговое право России : [учеб. пособие] / А.В. Демин ; 

Краснояр. гос. ун-т, Юрид. ин-т. - Красноярск : РУМЦ ЮО, 2006. - 329 с. – С. 197 
4 [98] Позняков С.П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері 

погашення податкового боргу : дис. ... канд. юрид. наук : спец. «Адміністративне право і 

http://www.lawmix.ru/comm/3162


158 

 

Арешт активів є забезпечувальним, запобіжно-припинювальним заходом 

адміністративного примусу, який за своїми функціональними можливостями 

не тільки включає функції податкової застави (можливість застосування 

п’яти видів арешту активів), але й дозволяє вирішувати більш широкий 

спектр питань правозахисту, правозабезпечення, правовиконання [98, с. 

171].1 

Важливо підкреслити, що механізм адміністративного арешту майна, 

закріплений у Податковому кодексі України, суттєво відрізняється від 

адміністративного арешту у кримінально-правових відносинах. Останній є 

засобом обмеження права власності під час кримінального провадження. 

Відповідно до частин 1, 4 і 5 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу 

України, обмеження права власності внаслідок застосування арешту майна 

як заходу забезпечення кримінального провадження полягають у: 

1) тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які 

несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, 

обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 

діяння, можливості відчужувати певне його майно до скасування арешту 

майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України 

порядку; 2) забороні для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, 

у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким 

майном і використовувати його. При цьому заборона на використання та 

розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, 

коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або 

пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть 

перешкодити кримінальному провадженню. 

                                                           

процес; фінансове право; інформаційне право» / С.П. Позняков ; Львівський юридичний 
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Натомість адміністративний арешт майна у податковому регулюванні 

є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його 

обов'язків, визначених законом. Підстави застосування адміністративного 

арешту майна в даному випадку суттєво відрізняються від тих, що 

застосовуються в кримінальному провадженні. Вони встановлюються 

Податковим кодексом України. Адміністративний арешт майна в даному 

випадку полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке 

підлягає арешту, певні дії, які залежать від виду такого арешту – повного або 

умовного. 

На переконання В. Тарасенка та Я. Мороза реалізація права органу 

стягнення на застосування адміністративного арешту коштів на рахунках 

платника податків може здійснюватися в особливому порядку, виключно 

шляхом безпосереднього звернення до адміністративного суду з позовом про 

накладення арешту на кошти на рахунку платника податків, що 

розглядається лише в загальному порядку позовного провадження (виключає 

можливість розгляду за прискореною процедурою) [157].1 В. В. Угрин 

підкреслює, що застосування адміністративного арешту майна дозволено у 

випадку відмови платника податків від проведення перевірки стану збере-

ження майна боржника та недопущення до складання акта опису 

майна.[174]2 

А. О. Беспалова, характеризуючи адміністративний арешт майна, 

зазначає, що він є попереджувальним заходом, покликаним обмежити 

майнові інтереси платника податку до повного погашення податкового 

боргу, та, незважаючи на домінування публічних інтересів над приватними, 
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накладення арешту майна в п. 94.13. ст. 94 Податкового кодексу України 

передбачає право платника податків на відшкодування збитків та немайнової 

шкоди, завданих контролюючим органом внаслідок неправомірного 

застосування арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів 

державного бюджету.[9]1 

Принциповою особливістю механізму адміністративного арешту 

майна в Україні є поширення можливості його застосування на будь-якого 

платника. Так, наприклад, у Російській Федерації адміністративний арешт 

активів не може застосовуватися до фізичних осіб – платників податків – він 

використовується тільки щодо організацій, тобто виключно щодо 

юридичних осіб [82, ч. 3 ст. 77]2. В Україні, виходячи з визначення платника 

податку, закріпленого у ст. 15 Податкового кодексу України, механізм 

адміністративного арешту майна може застосовуватись до фізичних осіб. На 

користь цього твердження свідчать також норми п.п. 94.2.2. п. 94.2. ст. 94 

Податкового кодексу України, де серед обставин, за яких можливе 

застосування адміністративного арешту, визначено виїзд за кордон фізичної 

особи, яка має податковий борг.[96]3 

В. А. Ільяшенко виокремлює повний та умовний арешт активів. На її 

переконання, повним встановлюється виключна заборона на реалізацію прав 

розпорядження та користування активами (можливо навіть з їх вилученням). 

За умовного ж арешту платник повинен отримати попередній дозвіл 

керівника податкового органу на здійснення операцій з активами, що 

надається на підставі висновку податкового керуючого.[44]4 Аналогічний 
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забезпечення виконання податкового обов’язку / А. О. Беспалова // Актуальні проблеми 

держави і права. - 2014. - Вип. 72. - С. 344-350. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_52. – С. 348-349. 
2 [82] Налоговый кодекс Российской Федерации. – Москва: Омега-Л, 2006. – 672 с. 
3 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
4 [44] Ільяшенко В. А. Причини виникнення та методи скорочення податкового 

боргу в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Науковий вісник Чернігівського 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_52
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
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підхід закріплено у ст. 94 Податкового кодексу України: повним визнається 

заборона платнику податків на реалізацію прав розпорядження або 

користування його майном. Умовним арештом майна визнається обмеження 

платника податків щодо реалізації прав власності на таке майно, який 

полягає в обов'язковому попередньому отриманні дозволу керівника 

відповідного контролюючого органу на здійснення платником податків будь-

якої операції з таким майном.[96]1 При цьому важливим аспектом є 

покладання ризиків втрати функціональних чи споживчих якостей такого 

майна на орган, який прийняв рішення про адміністративний арешт. 

Податковий кодекс України визначає підстави, за наявності яких до 

майна платника може бути застосовано адміністративний арешт, а саме: 

1) платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває 

у податковій заставі;  

2) платник податків відмовляється від проведення перевірки стану 

збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;  

3) платник податків не допускає податкового керуючого до складення 

акта опису майна, яке передається в податкову заставу; 

4) платник податків, що отримав податкове повідомлення або має 

податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його 

приховування або передачі іншим особам;  

5) платник податків відмовляється від проведення документальної або 

фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від 

допуску посадових осіб контролюючого органу; 

6) відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а 

також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, 

                                                           

державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. - 2013. - Вип. 2. - С. 

34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_2_6. – С. 39. 
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673620:%D0%A1.1
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зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, 

визначених законодавством;  

7) відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому 

органі, якщо така реєстрація є обов'язковою; 

8) фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон.[96]1 

Як бачимо, половина з наведених підстав пов’язана із порушеннями 

реалізації платником механізму податкової застави. Таким чином, 

адміністративний арешт майна часто стає наслідком порушення цього 

запобіжного заходу впливу на поведінку платника у разі виникнення у нього 

податкового боргу. 

Реалізація самої процедури накладання адміністративного арешту на 

майно платника характеризується обов’язковою участю суду. Так, 

відповідно до положень ст. 94 Податкового кодексу України арешт на майно 

може бути накладено рішенням керівника контролюючого органу (його 

заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена 

судом. При цьому вказаний строк не може бути продовжений в 

адміністративному порядку, у тому числі за рішенням інших державних 

органів, крім випадків, коли власника майна, на яке накладено арешт, не 

встановлено (не виявлено). Тільки у цих випадках майно перебуває під 

режимом адміністративного арешту протягом строку, визначеного законом 

для визнання його безхазяйним, або у разі якщо майно є таким, що швидко 

псується, - протягом граничного строку, визначеного законодавством. 

Порядок операцій з майном, власника якого не встановлено, визначається 

законодавством з питань поводження з безхазяйним майном.[96]2 

Принципово важливим положенням, що захищає, передусім, платника від 

зловживань з боку контролюючих органів, є вимога законодавця з 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
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обов’язкового узгодження дій контролюючих органів із судовими органами 

при накладанні адміністративного арешту на рахунки платника податків, яке 

здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення 

контролюючого органу до суду. Такий різновид адміністративного арешту 

активів передбачає зупинення видаткових операцій платника податків. Право 

органів державної податкової служби звертатися до суду щодо зупинення 

видаткових операцій платника податків передбачене п.п. 20.1.15 п. 20.1 

ст. 20 Податкового кодексу України. Обмежуватися в даному разі може 

право здійснення видаткових операцій платника податків на рахунках, 

відкритих не лише у банках, а й у інших фінансових установах. При цьому 

заборона не може розповсюджуватися на операції з видачі заробітної плати 

та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених 

контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення 

податкового боргу тощо.[96]1 

Принципово важливим у реалізації механізму адміністративного 

арешту активів стали зміни до Податкового кодексу України, прийняті влітку 

2013 року. Відповідно до них ст. 20 було викладено в новій редакції, а права 

контролюючих органів розширено. Зокрема, з’явилась можливість 

звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що 

знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі 

якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова 

вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути 

джерелом погашення податкового боргу.[105]2 

Вказане повноваження контролюючих органів реалізується в 

адміністративному судочинстві, але у відмінному від позовного порядку. 

Порядок його здійснення регулюється ст. 1833 Кодексу адміністративного 

                                                           
1 [96] Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 

№ 13. – Ст. 112. 
2 [105] Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням 

адміністративної реформи : Закон України № 404-VII від 04.07.2013 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. – № 20-21. – Ст. 710. 
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судочинства України (Особливості провадження у справах за зверненням 

контролюючих органів).  Провадження у справах, порушених за поданням 

податкових органів, поданим на підставі статті 1833 Кодексу 

адміністративного судочинства України, є окремим видом судового 

провадження, відмінним від загального (позовного). Сторонами такого 

провадження є заявник (контролюючий орган, що вніс подання) та відповідач 

– платник податків, стосовно якого таке подання внесено. Це випливає з ч. 7 

ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства України.[52]1 Така позиція 

знайшла підтвердження в документах Вищого Адміністративного Суду 

України.[130]2 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

На підставі аналізу проблем, які досліджено в розділі 2 дисертації, 

зроблено такі висновки: 

1. Доведено доцільність учасників податкових відносин у процесі 

погашення податкового боргу поділяти на основних і додаткових. До кола 

основних учасників відносяться платник податків та контролюючий орган, у 

якому він перебуває на обліку. Ці два суб’єкти є обов’язковими учасниками 

процедур погашення податкового боргу. До додаткових учасників належать 

судові органи, податкові керуючі (як суб’єкти зі спеціальним статусом), 

органи виконавчої служби тощо. Ці суб’єкти не завжди беруть участь 

уреалізації процедур погашення податкового боргу. 

2. Наведено детальну характеристику правового статусу податкового 

керуючого та звернено увагу на декілька принципових моментів. По-перше, 

                                                           
1 [52] Кодекс адміністративного судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446. 
2 [130] Про особливості провадження у справах за зверненням органів державної 

податкової служби : Лист Вищого Адміністративного Суду України № 149/11/13-11 

від 02.02.2011 р. // Бізнес - Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. Збірник 

систематизованого законодавства. – 2013. – № 11. 
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він характеризується подвійністю – посадова особа контролюючого органу 

при набутті статусу податкового керуючого не позбавляється статусу 

посадової особи контролюючого органу. По-друге, статус податкового 

керуючого має «адресний» характер – керівником контролюючого органу 

призначається податковий керуючий для конкретних платників, а не до усієї 

сукупності платників, що перебувають на обліку у відповідному органі. По-

третє, призначення податкового керуючого, тобто наділення його 

відповідними правами та обов’язками, відбувається внаслідок прийняття 

одноособово акта індивідуальної дії. 

3. Запропоновано розрізняти звернення до суду платника податків з 

метою оскарження правомірності нарахування грошових зобов’язань і 

звернення до суду контролюючого органу з метою стягнення податкового 

боргу. У будь-якому разі участь вказаних трьох суб’єктів у податкових 

відносинах свідчить про наявність податкового спору, але це не означає 

неодмінного застосування процедур стягнення. У першому випадку 

звернення платника до суду може бути не пов’язане із реалізацією процедур 

стягнення чи погашення податкового боргу або навіть відбуватися до 

формалізації податкового боргу – на етапі узгодження податкового 

зобов’язання. 

4. Визначено три стадії розвитку правовідносин щодо 

адміністрування та погашення податкового боргу. Перша триває до 

фактичного виникнення податкового боргу і характеризується широким 

застосуванням профілактичних мотиваційних заходів. Протягом другої 

стадії податковий борг формалізується, набуває кількісних характеристик, 

встановлюються строки його погашення, до платників можуть 

застосовуватися засоби забезпечення. Третя стадія характеризується 

активною діяльністю щодо оскарження податкового боргу, що виник, та 

фактичним його погашенням або списанням. 

5. Встановлено, що пеня є важливим та ефективним засобом 

забезпечення як виконання податкового обов’язку, так і рушійним важелем 
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у процедурах погашення податкового боргу. При цьому пеня 

характеризується наявністю певних особливостей, що відмежовують її від 

інших конструкцій, пов’язаних із забезпеченням виконання податкового 

обов’язку та погашення податкового боргу (адміністративного арешту майна 

та податкової застави). По-перше, пеня є складовою податкового боргу. Це 

означає, що вона застосовується завжди при його виникненні, тоді як право 

податкової застави може і не виникнути, а адміністративний арешт майна – 

не накладено. По-друге, пеня, окрім забезпечувального характеру, має також 

правовідновлювальний. При виконанні податкового обов’язку вчасно 

держава має змогу використовувати отримані кошти, виконувати бюджети за 

видатками, тоді як невчасне отримання сум від податків і зборів завдає 

матеріальної шкоди. На її компенсацію спрямовано механізм пені. Нарешті, 

по-третє, за правилами обчислення пені обраховуються суми, які 

використовуються при відстроченні або розстроченні не лише податкового 

боргу, а й податкового зобов’язання (тобто, до виникнення податкового 

боргу). Але ці суми за своєю природою не є пенею – це плата за можливість 

перенесення строків сплати податків. Отже, наявність зазначених 

специфічних ознак пені не дає підстав для виокремлення її з кола 

забезпечувальних заходів. 

6. Охарактеризовано принципові відмінності податкових і 

адміністративних відносин. Податкові відносини опосередковані 

економічним змістом, а права та обов’язки їх учасників мають 

кореспондувати одне одному (наприклад, праву контролюючого органу 

проводити податкову перевірку кореспондує обов’язок допускати посадових 

осіб цих органів до її проведення; правам платників кореспондують 

обов’язки контролюючих органів, наприклад, надавати роз’яснення з 

приводу застосування податкового законодавства), у зв’язку з чим однобічне 

розширення повноважень контролюючих органів є недопустимим. 

7. Встановлено низку принципових положень, що характеризують 

суть та призначення  механізмів розстрочення та відстрочення грошових 
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зобов'язань або податкового боргу платника податків. По-перше, 

застосування даного механізму є правом платника, а не його обов’язком. По-

друге, цей механізм реалізується із застосуванням чітко визначених 

податковим законодавством процедур, які передбачають особливий порядок 

отримання такого права. По-третє, контролюючий орган має подвійний 

статус у відносинах з приводу відстрочення та розстрочення податкового 

зобов’язання або податкового боргу. З одного боку, він є стороною договору 

про відстрочення або розстрочення, з другого – він не отримує кошти, що є 

предметом договору. З цих позицій некоректно характеризувати ці відносини 

як форму кредитних відносин. По-четверте, відстрочення податкового 

зобов’язання відбувається виключно на платній основі із сплатою процентів 

у розмірі пені, але це не є застосуванням такого забезпечувального заходу, як 

пеня. В даному випадку лише застосовуються спільні із пенею принципи 

нарахування процентів до грошового зобов’язання. Нарешті, по-п’яте, 

механізм розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або 

податкового боргу платника податків є дієвим способом запобігання 

банкрутству платника у разі настання об’єктивних перепон у реалізації ним 

свого податкового обов’язку. 

8. Доведено недоцільність встановлювати відповідальність 

спадкоємців по податковій заборгованості, адже податковий обов’язок 

спадкодавця передається спадкоємцю тільки у разі прийняття ним спадщини. 

При цьому відбувається трансформація податкових правовідносин шляхом 

заміни одного із суб’єктів, після чого спадкоємці набувають обов’язків 

платника, що, безумовно, передбачає і покладання на них відповідальності за 

несплату податків і зборів. 

9. Визначено принципову відмінність між кредитними відносинами і 

відносинами з приводу відстрочення податкового зобов’язання, яка полягає, 

зокрема, у порядку їх оформлення. При укладенні договору кредитування 

застосовується диспозитивний метод правового регулювання, який 

передбачає рівність сторін відповідних відносин, а кредитор має змогу 
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обрати контрагента – відповідну фінансову установу, де він бажає взяти 

кредит, а також він має право узгоджувати з контрагентом умови договору 

кредитування, змінювати його положення тощо. У разі укладення договору 

відстрочення податкового зобов’язання застосовуються норми ст. 100 

Податкового кодексу України, відповідно до яких у платника немає ані 

можливості обирати контрагента, ані змінювати умови такого договору. 

10. Визначено позитивні наслідки застосування податкового 

компромісу. По-перше, при цьому формується стимул для виходу платників 

податків з тіні. По-друге, прискорюється надходження коштів, хоча б і 

часткове, від погашення потенційного податкового боргу. По-третє, 

провадиться розвантаження адміністративних судів. По-четверте, 

зміцнюється довіра до контролюючих органів. Це свідчить, що 

запровадження податкового компромісу було спрямовано на забезпечення 

балансу між інтересами бізнесу та завданнями, які ставлять перед собою 

фіскальні органи. 

11. Доведено недоречність пов’язувати ефективність податкової 

застави з особливостями створення господарюючих суб’єктів, коли вони 

можуть створюватися з незначним капіталом або ж працювати взагалі без 

нього.  По-перше, підприємницька діяльність здійснюється на власний 

ризик, тому можливість настання банкрутства неправильно пов’язувати з 

умовами створення та функціонування суб’єктів господарювання. По-друге, 

метою податкової застави є створення неможливості відчуження майна за 

наявності у платника податкового боргу. По-третє, податкова застава не є 

засобом погашення податкового боргу – це засіб управління податковим 

боргом, або засіб забезпечення погашення податкового боргу, в той час як 

саме погашення відбувається із застосуванням вже інших процедур. 

12. Встановлено недостатню чіткість формулювання положень 

підзаконних нормативних актів, якими закріплюється коло повноважень 

контролюючих органів. Йдеться про некоректність термінологічного 

апарату, коли до кола основних функцій та повноважень податкового 
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керуючого Міністерством юстиції України пропонується відносити 

«вимагання від платника податків або його службових (посадових) осіб 

пояснення щодо відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без 

згоди органу доходів і зборів (за умови, коли наявність такої згоди має бути 

обов'язковою)…» Говорити в даному разі про повноваження щодо вимагання 

від платників податків чого-небудь недоречно, тому варто внести зміни та 

викласти це положення у такій редакції: «Здійснення заходів щодо 

отримання від платника податків або його службових (посадових) осіб 

пояснення щодо відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без 

згоди органу доходів і зборів (за умови, коли наявність такої згоди має бути 

обов'язковою згідно з вимогами Кодексу).» 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішено наукове 

завдання, що полягає у визначенні змісту й структури податкового боргу, 

встановленні причин його виникнення і комплексному розробленні 

положень, спрямованих на вдосконалення засобів мінімізації податкового 

боргу, підвищення ефективності процедур його погашення та спрощення 

реалізації процедур стягнення податкового боргу. На підставі дослідження 

зроблено такі висновки: 

1. Виявлено характерні риси, що відрізняють податковий обов’язок 

від податкового зобов’язання. По-перше, податковий обов’язок є 

центральною категорією податкового права та має першочергове значення 

порівняно з іншими обов’язками платника податків. По-друге, податковий 

обов’язок поширюється на широке коло осіб та має загальнообов’язковий 

характер. По-третє, податкове зобов’язання не має нічого спільного із 

зобов’язанням у цивільно-правовому розумінні. По-четверте, фактично 

податковий обов’язок складається з обов’язків із податкового обліку, сплати 

податку та податкової звітності. По-п’яте, кожен зі складових елементів 

податкового обов’язку має власну структуру. 

2. Визначено низку принципових положень, що характеризують суть 

податкового боргу. По-перше, податковий борг є складним соціально-

економічним явищем, виникнення якого зумовлюється суб’єктивними та 

об’єктивними чинниками. По-друге, податковий борг складається з 

грошового зобов’язання, штрафних санкцій та пені. По-третє, податковий 

борг може виникати тільки після прострочення платником обов’язку зі 

сплати податку або збору. По-четверте, виникнення податкового боргу 

майже завжди свідчить про неналежне виконання платником податкового 

обов’язку, тобто факт наявності податкового боргу пов’язується із деліктною 

поведінкою суб’єктів податкових відносин. По-п’яте, погашення 

податкового боргу має міжгалузеве значення через застосування не тільки 
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засобів фінансово-правового впливу, а й примусу адміністративного та 

іншого характеру. 

3. Встановлено, що податковий обов’язок реалізується не 

одномоментно, у зв’язку з чим доцільно виокремлювати низку стадій 

виконання податкового обов’язку. У контексті дослідження відносин із 

приводу виникнення та погашення податкового боргу в роботі умовно 

розділено реалізацію податкового обов’язку в часі на два етапи – до 

надходження коштів до відповідного централізованого публічного фонду та 

після цього. 

Встановлена недоречність застосування на практиці замість терміна 

«податковий борг» терміну «податкова заборгованість», що зумовлено 

самим визначенням податкового боргу, під яким розуміється сума 

узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх 

наявності), яке не сплачене платником податків у встановлений Податковим 

кодексом України строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового 

зобов’язання. 

4. Обґрунтовано залежність причин виникнення податкового боргу 

від рівня освіти платників, рівня правової культури тощо. До утворення 

податкового боргу можуть призвести як необізнаність платника із чинними 

нормативними актами, неуважне відстеження їх змін, так і неповага до 

встановленого законом порядку й свідома несплата податків і зборів. В 

останньому випадку можна вести мову про вади моральної поведінки 

платника податків, яка, по-перше, формується на основі рівня його 

вихованості і правосвідомості, а, по-друге, напряму залежить від позитивної 

оцінки і характеристики моральних правил, правових норм чи установок. 

5. Доведено, що можливість стягнення податкового боргу є рисою, 

яка відрізняє звичайний податковий борг від безнадійного, а сама процедура 

узгодження є невід’ємним складником процесу адміністрування податкового 

боргу. 
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6. Виокремлено принципові аспекти реалізації процедур визнання 

податкового боргу безнадійним та подальшої реалізації процедур його 

списання. По-перше, доцільно диференціювати безнадійний податковий 

борг на два різновиди: а) безнадійний податковий борг, який визнається і 

списується контролюючим органом без активної участі платника; б) 

безнадійний податковий борг, що передбачає активну участь платника для 

його визнання. По-друге, другий різновид безнадійного податкового боргу 

передбачає покладення обов’язку доказування наявності передбачених 

законодавством підстав для визнання його безнадійним безпосередньо на 

платника податків і зборів. По-третє, у реалізації процедур визнання 

податкового боргу безнадійним значну роль відіграє, окрім контролюючого 

органу та платника податків, ще один суб’єкт – Торгово-промислова палата. 

По-четверте, в умовах проведення в Україні антитерористичної операції було 

закріплено та деталізовано механізм визнання податкових зобов’язань та 

податкового боргу платників, зареєстрованих на території її проведення, 

безнадійним. По-п’яте, важливою метою застосування механізму визнання 

податкового боргу безнадійним та подальшого його списання є зменшення 

навантаження на контролюючі органи, які адмініструють податки і збори. 

7. Наведено детальну характеристику правового статусу податкового 

керуючого та звернено увагу на декілька принципових моментів. По-перше, 

він характеризується подвійністю: посадова особа контролюючого органу, 

набуваючи статусу податкового керуючого, не позбавляється статусу 

посадової особи контролюючого органу. По-друге, статус податкового 

керуючого має «адресний» характер: керівником контролюючого органу 

призначається податковий керуючий для конкретних платників, а не до всієї 

сукупності платників, що перебувають на обліку у відповідному органі. По-

третє, призначення податкового керуючого, тобто наділення його 

відповідними правами та обов’язками, відбувається внаслідок прийняття 

одноособово акта індивідуальної дії. 
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8. Визначено три стадії розвитку правовідносин щодо 

адміністрування та погашення податкового боргу. Перша триває до 

фактичного виникнення податкового боргу і характеризується широким 

застосуванням профілактичних мотиваційних заходів. Протягом другої 

стадії податковий борг формалізується, набуває кількісних характеристик, 

встановлюються строки його погашення, до платників можуть 

застосовуватися засоби забезпечення. Третя стадія характеризується 

активною діяльністю щодо оскарження податкового боргу, що виник, та 

фактичним його погашенням або списанням. 

9. Запропоновано розрізняти звернення до суду платника податків з 

метою оскарження правомірності нарахування грошових зобов’язань та 

звернення до суду контролюючого органу з метою стягнення податкового 

боргу. У будь-якому разі участь вказаних трьох суб’єктів у податкових 

відносинах свідчить про наявність податкового спору, але це не означає 

неодмінного застосування процедур стягнення. У першому випадку 

звернення платника до суду може бути не пов’язане із реалізацією процедур 

стягнення або погашення податкового боргу або навіть відбуватися до 

формалізації податкового боргу – на етапі узгодження податкового 

зобов’язання. 

10. Встановлено низку принципових положень, що характеризують 

суть та призначення механізмів розстрочення та відстрочення грошових 

зобов’язань або податкового боргу платника податків. По-перше, 

застосування даного механізму є правом платника, а не його обов’язком. По-

друге, цей механізм реалізується із застосуванням чітко визначених 

податковим законодавством процедур, які передбачають особливий порядок 

отримання такого права. По-третє, контролюючий орган має подвійний 

статус у відносинах із приводу відстрочення та розстрочення податкового 

зобов’язання або податкового боргу. З одного боку, він є стороною договору 

про відстрочення або розстрочення, з іншого, – він не отримує кошти, що є 

предметом договору. Із цих позицій недоречно характеризувати ці відносини 
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як форму кредитних відносин. По-четверте, відстрочення податкового 

зобов’язання відбувається виключно на платній основі зі сплатою процентів 

у розмірі пені, але це не є застосуванням такого забезпечувального заходу, як 

пеня. У цьому разі застосовуються лише спільні із пенею принципи 

нарахування процентів до грошового зобов’язання. По-п’яте, механізм 

розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків є дієвим способом запобігання банкрутству платника у 

разі настання об’єктивних перепон у реалізації ним свого податкового 

обов’язку. 

11. Визначено принципову відмінність між кредитними відносинами 

та відносинами з приводу відстрочення податкового зобов’язання, яка 

полягає, зокрема, у порядку їх оформлення. Під час укладення договору 

кредитування застосовується диспозитивний метод правового регулювання, 

який передбачає рівність сторін відповідних відносин, а кредитор має змогу 

обрати контрагента – відповідну фінансову установу, де він бажає взяти 

кредит, а також він в змозі узгоджувати з контрагентом умови договору 

кредитування, змінювати його положення тощо. У разі укладення договору 

відстрочення податкового зобов’язання застосовуються норми ст. 100 

Податкового кодексу України, відповідно до яких у платника немає 

можливості ані обирати контрагента, ані змінювати умови такого договору. 
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