
Як здійснюється розстрочення та відстрочення податкового боргу? 
ЗІР, категорія 134.10 

Відповідно до п.п. 19 прим. 1.1.24 п. 19 прим. 1.1 ст. 19 прим. 1 та п.п. 20.1.29 п. 20.1  

ст. 20 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ) контролюючі органи мають право приймати рішення про 

розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також                  

про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством. 

Підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або 

накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного 

обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань та 

податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету 

внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики 

управління виробництвом чи збутом такого платника податків (п. 100.4 ст. 100 ПКУ). 

Підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що 

свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення 

або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного 

обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань або 

податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету 

внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики 

управління виробництвом чи збутом такого платника податків (п. 100.5 ст. 100 ПКУ). 

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про 

розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (п. 100.2 ст. 100 

ПКУ). 

Згідно з п. 1.4 Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань 

(податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і 

зборів України від 10.10.2013 № 574 (далі – Порядок), розстрочення (відстрочення) грошових 

зобов’язань (податкового боргу) вважається наданим, якщо на підставі заяви платника 

податків прийнято відповідне рішення органу доходів і зборів та укладено договір про 

розстрочення (відстрочення). 

Визначення сум грошових зобов’язань (податкового боргу), що підлягають 

розстроченню (відстроченню), здійснюється за даними інформаційної системи, що ведеться 

органами доходів і зборів. 

Строк дії розстрочення (відстрочення) податкового боргу починається з дати прийняття 

органом доходів і зборів рішення про розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання 

(податкового боргу) та закінчується датою, зазначеною у договорі про розстрочення 

(відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу), за винятком випадків 

дострокового погашення такого податкового боргу (п. 1.9 Порядку). 



Отже, контролюючі органи мають право надавати відстрочення та розстрочення 

податкового боргу на підставі заяви платника податків, прийнятого контролюючим органом 

відповідного рішення та укладеного договору про розстрочення (відстрочення) податкового 

боргу. 

Крім того, відповідно до п. 65 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ 

тимчасово (до 01 січня 2020 року) контролюючий орган за заявою платника податку надає 

розстрочення (рівними частинами) сплати податку на додану вартість на термін, зазначений 

у заяві платника податку, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, 

пені та штрафів, визначених ПКУ, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в 

митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті 

товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД. 

При наданні розстрочення сплати податку на додану вартість норми ст. 100 ПКУ не 

застосовуються. 

Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування 

забезпечення відповідно до п. 65 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

При цьому розстрочення сплати податку на додану вартість згідно з п. 65 підрозд. 2 

розд. XX «Перехідні положення» ПКУ не надається при ввезенні на митну територію 

України у митному режимі імпорту обладнання, якщо воно має походження з країни, 

визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-

агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з території 

такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою 

згідно із законом України. 


