
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

Ємельянова Ольга Олександрівна 

 

 

УДК 347.73 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 
 

 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2017 



 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана у Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник –  

доктор юридичних наук, професор 

Лукашев Олександр Анатолійович,  

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

професор кафедри фінансового права. 

 

Офіційні опоненти: 

доктор юридичних наук, професор 

Солдатенко Оксана Володимирівна, 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 

декан юридичного факультету; 

 

доктор юридичних наук 

Мінаєва Ольга Михайлівна, 

Харківський апеляційний адміністративний суд,  

суддя. 

 

 

 

Захист відбудеться «21» червня 2017 року о «1300» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, 

кім. 202-б. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 

кім. 101). 

 

 

Автореферат розісланий «19» травня 2017 року. 

 

 

 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                                                                       М. О. Лютікова



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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, 
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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 

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 досліджуваних явищ в 

єдності їх матеріального змісту та юридичної форми. Структурний та 
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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. 

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; 
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 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; 

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 

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 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації результатів 

дослідження та публікації. 

Розділ 1 «Правова природа податкового боргу, його види та причини 

виникнення» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сутність податкового боргу та його співвідношення з 
податковим обов’язком та податковим зобов’язанням» запропоновано 

уточнити загальновідомий підхід щодо недоречності вживання терміна 

«податкове зобов’язання» замість «податковий обов’язок» при характеристиці 

податкового обов’язку, який аргументується диспозитивною природою 

зобов’язання. Підкреслено, що зобов’язання у публічних та приватних галузях 

права трактується по-різному. У цивільному праві, наприклад, зобов’язання 

розглядається як різновид обов’язку, коли одна сторона зобов’язується 

виконати певні дії, натомість у податковому праві, яке є публічною галуззю, у 

термін «податкове зобов’язання» вкладається зовсім інший сенс. Податковим 

кодексом України термін «податкове зобов’язання» визначається як сума 

коштів, яку платник податків, у т. ч. податковий агент, повинен сплатити до 

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

визначені податковим законодавством. У податково-правовому розумінні 

податкове зобов’язання – це просто сума податку, яку має сплатити платник. 

Звернено увагу на те, що податковий обов’язок реалізується не 

одномоментно. Виокремлено низку стадій виконання податкового обов’язку та 

підкреслено важливість диференціації двох основних етапів реалізації 

податкового обов’язку в часі – до надходження коштів до відповідного 

централізованого публічного фонду та після цього. З огляду на різницю між 

термінами «грошове зобов’язання» і «податкове зобов’язання», які закріплені у 

нормах Податкового кодексу України, та на виокремлення вказаних етапів 

реалізації податкового обов’язку, стверджується, що термін «податкове 
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зобов’язання» у трактовці Податкового кодексу України має застосовуватися 

до настання терміну сплати податку (наприклад, до моменту спливу 

податкового (звітного) періоду), тоді 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 з 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 становлять суть 

податкового боргу. 

У підрозділі 1.2 «Види податкового боргу та причини його виникнення» 
аргументовано двояку природу виникнення податкового боргу, який виникає, з 

одного боку, внаслідок протиправних дій у сфері оподаткування з метою 

ухилення від оподаткування, з іншого боку, через прорахунки у політиці 

держави. При цьому увага звертається на два принципові моменти. По-перше, 

виникнення податкового боргу не можна однозначно пов’язувати з 

протиправною поведінкою платника, що має тягнути за собою відповідальність 

(виникнення податкового боргу через об’єктивні обставини, що виключають 

вину платника та мають форс-мажорний характер). По-друге, відносини 

оподаткування є публічно-правовими та завжди характеризуються нерівністю 

платників та держави, представленої контролюючими органами. Інтереси 

платників і контролюючих органів не можуть збігатися, тому в цьому разі 

доречно говорити про проблеми у механізмах взаємодії платників та 

контролюючих органів. Фактично таку неузгодженість можна віднести до 

технічних причин, які усуваються вдосконаленням встановлених нормативними 

актами механізмів взаємодії суб’єктів податкових відносин. 

Доведено, що можливість виникнення податкового боргу значною мірою 

залежить від рівня освіти платників, рівня правової культури тощо. 

Характеризуючи суб’єктивні причини виникнення податкового боргу, слід 

наголосити на необхідності врахування психологічних особливостей індивіда, 

зумовлених низкою 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 та ухилення від оподаткування, що призводить не до мінімізації 

їхніх податкових зобов’язань у законній площині, а до скоєння 

правопорушення та утворення податкового боргу. 

Підкреслена важливість проблеми виникнення та адміністрування 

безнадійного податкового боргу. Встановлено наявність двох різновидів 

безнадійного податкового боргу. 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 те підстав. Відбувається це у 
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разі виникнення податкового боргу внаслідок обставин непереборної сили 

(форс-мажорних обставин). При цьому на платника податків покладається 

обов’язок із 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. 

Об’єктивними показниками, які б свідчили про добровільність погашення 

податкового боргу, є сплата зазначених у податкових повідомленнях-рішеннях 

коштів. В іншому разі, коли платники оскаржують податкові повідомлення-

рішення або зникають, можна вести мову про можливу наявність свідомої та 

цілеспрямованої деліктної поведінки учасників податкових відносин. У цьому 

разі цілком очевидною є необхідність застосування заходів примусового 

стягнення податкового боргу контролюючими органами. 

Розділ 2 «Процедурне забезпечення погашення податкового боргу» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Диференціація процедур погашення і стягнення 
податкового боргу за суб’єктним складом» визначено дві основні цілі, на які 

спрямована реалізація процедур погашення податкового боргу та стягнення 

податкового боргу – надходження коштів від податків і зборів та усунення 

шкоди, завданої державі у разі їх ненадходження або невчасного надходження. 

При цьому «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 відношення самого платника до її 

реалізації. Запропоновано внести низку змін до ст. 14 Податкового кодексу 

України та окремо закріпити терміни «погашення податкового боргу» та 

«стягнення податкового боргу». 

Запропоновано учасників відносин із приводу зменшення абсолютного 

значення суми податкового боргу 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. Їх можна назвати обов’язковими 

учасниками відносин із приводу зменшення абсолютного значення суми 

податкового боргу. У разі застосування процедур стягнення податкового боргу 

з метою зменшення його абсолютного значення, тобто за відсутності мотивів та 

дій з боку платника щодо його добровільного погашення, можливе розширення 

кола учасників цих відносин. Перш за все, для стягнення податкового боргу 

обов’язкові учасники можуть звертатися до суду, який діє як незалежний 

учасник відносин із приводу вирішення податкового спору в рамках 

процесуального адміністративного законодавства. 
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Охарактеризовано правовий статус податкового керуючого та звернено 

увагу на декілька 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 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. 

Запропоновано всі функції та повноваження податкового керуючого 

згрупувати у декілька блоків відповідно до типу та мети виконуваних дій: 1) дії 

організаційного характеру; 2) реалізація інформаційного обміну між платником 

та контролюючим органом; 3) заходи з реорганізації податкового боргу; 

4) реалізація контрольних заходів; 5) практична реалізація заходів забезпечення 

виконання податкового обов’язку. 

Зазначено, що невід’ємною характеристикою 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 шляхом здійснення заходів огляду та оцінки 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. 

У підрозділі 2.2 «Засоби мінімізації та реструктуризації податкового 
боргу» звертається увага на етапи розвитку податкових відносин між 

платниками та контролюючими органами. Вказано, що реалізація процедур з 

уникнення (мінімізації можливості виникнення) податкового боргу та його 

подальшого погашення може проходити декілька стадій. Відповідно до цього 

на кожній стадії можуть застосовуватися різні заходи впливу на поведінку 

платників. Доводиться доцільність виокремлення низки засобів впливу на 

платника на таких стадіях (етапах) виникнення податкового боргу: 

1) попередження виникнення податкового боргу; 2) розстрочення/відстрочення 

податкового зобов’язання; 3) документального оформлення факту виникнення 

податкового боргу контролюючими органами; 4) 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. 

Наголошено на можливості виникнення податкового боргу через наявність 

об’єктивних причин. У цьому разі податковим законодавством передбачено два 

механізми, спрямовані на досягнення компромісного варіанту між платником 
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та контролюючим органом щодо виконання покладених на них обов’язків, – 

відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. 

Замість ініціації контролюючим органом процедури банкрутства та подальшого 

припинення платника, тобто фактичної втрати суб’єкта, що формує дохідні 

частини державного та місцевих бюджетів, можливе досягнення згоди щодо 

перенесення терміну сплати податкового зобов’язання або терміну погашення 

податкового боргу у разі виникнення останнього, що оформлюється договором 

між цими суб’єктами. 

Вказано на принципову відмінність між кредитними відносинами та 

відносинами з приводу відстрочення податкового зобов’язання, яка полягає у 

порядку їх оформлення. Схожість кредитування та механізму відстрочення 

сплати податкового зобов’язання або податкового боргу проявляється в 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. Тобто 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 із приводу перенесення строку 

сплати податку. По-друге, подання такої заяви платником до контролюючого 

органу передбачає його згоду із сумою податкового зобов’язання або 

податкового боргу. При цьому 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. Лише подання заяви 

про відстрочення або розстрочення податкового зобов’язання не є достатньою 

підставою для надання згоди контролюючого органу на застосування даного 

механізму. Для цього потрібна наявність доказів, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України та які мають засвідчувати наявність дій 

непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення 

податкового боргу такого платника податків. 

У підрозділі 2.3 «Застосування засобів забезпечення виконання податкового 
обов’язку та податкового компромісу як умова мінімізації податкового боргу» 

підкреслено значення засобів забезпечення виконання податкового обов’язку 

для погашення податкового боргу. Вказується, що податкова застава як метод 

забезпечення погашення платником податкового боргу 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 зумовлює мету закріплення механізму 
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податкової застави – забезпечення можливості ефективного впливу на 

поведінку платника для погашення податкового боргу. 

Проведено розмежування механізмів податкової застави та 

адміністративного арешту майна, які мають схожу природу. В обох випадках 

відбувається обтяження окремих складників права власності платника, що 

зумовлено неналежним виконанням податкового обов’язку. У разі застосування 

податкової застави обмежується лише один складник 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 (у разі обчислення суми податку контролюючим 

органом) або з дня, що настає за останнім днем строку, встановленого для 

сплати податку (у разі визначення його суми платником самостійно). 

Принципово важливим положенням, що захищає, передусім, платника від 

зловживань з боку контролюючих органів, є вимога законодавця з 

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. 

 

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-
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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 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. 

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 
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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. 

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 
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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 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 принципова 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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АНОТАЦІЇ 

 

Ємельянова О. О. Процедури погашення податкового боргу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Виявлено характерні риси, що відрізняють податковий обов’язок від 

податкового зобов’язання, охарактеризовано термін «грошове зобов’язання» в 

його податковому сенсі. Наведено низку характерних рис, що притаманні 

податковому боргу (складність цього соціально-економічного явища через 

наявність суб’єктивних та об’єктивних причин його виникнення; 

трьохелементна структура, що включає грошове зобов’язання, штрафні санкції 

та пеню; неналежне виконання платником податкового обов’язку; міжгалузеве 

значення погашення податкового боргу). Обґрунтована двояка природа 

виникнення податкового боргу. Підкреслюється важливість проблеми 

виникнення та адміністрування безнадійного податкового боргу. Встановлено 

наявність двох різновидів безнадійного податкового боргу.  

Визначено три стадії розвитку правовідносин щодо адміністрування та 

погашення податкового боргу. Виокремлено основні цілі, на які спрямована 

реалізація процедур погашення та стягнення податкового боргу. Запропоновано 

учасників відносин із приводу зменшення абсолютного значення суми 

податкового боргу характеризувати залежно від того, які процедури 

застосовуються – процедури погашення податкового боргу або процедури його 

стягнення. Охарактеризовано правовий статус податкового керуючого. 
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Визначено стадії реалізації процедур з уникнення (мінімізації можливості 

виникнення) податкового боргу та його подальшого погашення. 

Підкреслюється значення засобів забезпечення виконання податкового 

обов’язку для погашення податкового боргу. Проведено розмежування 

механізмів податкової застави та адміністративного арешту майна. 

Ключові слова: грошове зобов’язання, заходи забезпечення податкового 

обов’язку, погашення податкового боргу, податковий борг, податковий 
обов’язок, процедури адміністрування податкового боргу, списання 
податкового боргу. 

 

Емельянова О. А. Процедуры погашения налогового долга. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Выявлены характерные черты, отличающие налоговый долг от налогового 

обязательства. Выделен ряд стадий исполнения налогового обязательства и 

подчеркнута важность дифференциации двух основных этапов реализации 

налогового долга во времени – до поступления средств в соответствующий 

централизованный публичный фонд и после этого. Охарактеризован термин 

«денежное обязательство», который в его налоговом смысле связывается с 

фактом ненадлежащего исполнения налоговой обязанности, просрочкой уплаты 

налога или его неуплатой вообще. 

В результате исследования сущности категории «налоговая обязанность» 

было установлено ее соотношение с другими родственными категориями, 

приведено ее структурное построение и определены последствия, наступающие 

в случае невыполнения налоговой обязанности в целом или отдельных ее 

элементов. Приведен ряд характерных черт, присущих налоговому долгу 

(сложность этого социально-экономического явления из-за наличия 

субъективных и объективных причин его возникновения; трёхэлементная 

структура, включающая денежное обязательство, штрафные санкции и пеню; 

ненадлежащее исполнение плательщиком налоговой обязанности; 

межотраслевое значение погашения налогового долга). 

Аргументирована двоякая природа возникновения налогового долга, 

который возникает, с одной стороны, вследствие противоправных действий в 

сфере налогообложения с целью уклонения от налогообложения, с другой 

стороны, из-за просчетов в налоговой политике государства. 

Подчеркивается важность проблемы возникновения и администрирования 

безнадежного налогового долга. Установлено наличие двух разновидностей 

безнадежного налогового долга. Доказано, что возможность взыскания 

налогового долга является чертой, которая отличает обычный налоговый долг 

от безнадежного, а сама процедура согласования является неотъемлемой 

составляющей процесса администрирования налогового долга. 
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Определены три стадии развития правоотношений по администрированию и 

погашению налогового долга. Выделены основные цели реализации процедур 

погашения налогового долга и взыскания налогового долга – поступление 

средств от налогов и сборов и устранение ущерба, причиненного государству в 

случае их непоступления или несвоевременного поступления. При этом 

«погашение» и «взыскание» налогового долга налогоплательщиков близки по 

своему назначению, но являются разными по процедурам реализации 

понятиями. Разные они и по волевому признаку: погашение налогового долга 

производится плательщиком добровольно или под угрозой наступления 

негативных последствий, тогда как взыскание налогового долга – это всегда 

императивная принудительная процедура, которая не учитывает отношение 

самого плательщика к ее реализации. 

Предложено участников отношений по поводу уменьшения абсолютного 

значения суммы налогового долга характеризовать в зависимости от того, какие 

процедуры применяются – процедуры погашения налогового долга или 

процедуры его взыскания. 

Охарактеризован правовой статус налогового управляющего. Предложено 

все функции и полномочия налогового управляющего сгруппировать в 

несколько блоков в соответствии с типом и целью выполняемых действий: 

1) действия организационного характера; 2) реализация информационного 

обмена между плательщиком и контролирующим органом; 3) меры по 

реорганизации налогового долга; 4) реализация контрольных мероприятий; 

5) практическая реализация мер обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. 

Указывается, что реализация процедур по предотвращению (минимизации 

возможности возникновения) налогового долга и его последующего погашения 

может проходить несколько стадий. В соответствии с этим на каждой стадии 

могут применяться различные меры воздействия на поведение плательщиков. 

Подчеркивается значение способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности для погашения налогового долга. Указывается, что налоговый 

залог как способ обеспечения погашения плательщиком налогового долга 

формирует основу для реализации возможности дальнейшей продажи части 

имущества плательщика, которой в рамках налогового залога обеспечена 

обязанность по уплате налогов и сборов. Проведено разграничение механизмов 

налогового залога и административного ареста имущества. 

Ключевые слова: денежное обязательство, меры обеспечения налоговой 

обязанности, погашение налогового долга, налоговый долг, налоговая 
обязанность, процедуры администрирования налогового долга, списание 
налогового долга. 
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Emelyanova O. O. The procedures for repayment of the tax debt. – 

Мanuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

Revealed the characteristics that distinguish the tax obligation of tax obligations, 

described the term «bond» in its fiscal sense. There are a number of characteristics 

that are inherent in the tax debt (complexity of socio-economic phenomenon because 

of the subjective and objective reasons for its occurrence; three-element structure, 

including bond, penalties and interest, improper performance of tax payer required 

communication, cross-sectoral importance of tax debt). Argued dual nature of tax 

debt. The importance of the problem of the origin and administration hopeless tax 

debt. The presence of two kinds of hopeless tax debt. 

Defined three stages of relationships on administration and repayment of the tax 

debt. Thesis there is determined two major objectives, which are directed 

implementation procedures and repayment tax debt. A relationship members about 

reducing the absolute value of the tax debt characterize depending on what 

procedures apply – procedures for redemption tax debt or its collection procedures. 

Characterized the legal status of a tax manager. Stages of implementation of 

procedures to avoid (minimize the possibility of) tax debt and its subsequent 

repayment. Emphasizes the importance of means of implementation of the tax 

obligation to pay off the tax debt. A tax lien separation mechanisms and 

administrative seizure. 

Key words: bond, measures to tax obligation, repayment of the tax debt, tax debt, 

tax obligation, procedures for administration of the tax debt, write-off of tax debt. 
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