
За яких умов контролюючий орган має право здійснити погашення 

податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке 

перебуває у податковій заставі? 
ЗІР, категорія 134.03 

Згідно з п. 89.2 ст. 89 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ 

зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) право податкової застави поширюється на будь-яке 

майно платника податків, яке перебуває у його власності (господарському віданні або 

оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого 

відповідає сумі податкового боргу платника податків. 

Порядок продажу майна, що перебуває у податковій заставі, визначено ст. 95 ПКУ. 

Контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо 

погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які 

перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого 

платника податків, яке перебуває у податковій заставі (п. 95.1 ст. 95 ПКУ). 

Пунктом 95.3 ст. 95 ПКУ визначено, що 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 центральному органі 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання 

контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. 

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї 

суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій 

заставі.  

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття 

контролюючим органом рішення про погашення усієї суми податкового боргу. 

Відповідно до п. 95.7 ст. 95 ПКУ продаж майна платника податків здійснюється на 

публічних торгах та/або через торгівельні організації.  

Продаж майна платника податків на публічних торгах здійснюється у такому порядку:  

 майно, яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти 

виключно на біржових торгах, які проводяться біржами, що створені відповідно 

до закону і визначені контролюючим органом на конкурсних засадах (п.п. 95.7.1 

п. 95.7 ст. 95 ПКУ);  

 цінні папери – на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» (п.п. 95.7.2 п. 95.7 ст. 95 ПКУ); 

 інше майно, об’єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові 

комплекси підприємств підлягають продажу за кошти виключно на цільових 

аукціонах, які організовуються за поданням відповідного контролюючого органу 

на зазначених біржах (п.п. 95.7.3 п. 95.7 ст. 95 ПКУ). 



Майно, що швидко псується, а також інше майно, обсяги якого не є достатніми для 

організації прилюдних торгів, підлягають продажу за кошти на комісійних умовах через 

організації торгівлі, визначені контролюючим органом на конкурсних засадах (п. 95.8 ст. 95 

ПКУ). 

З огляду на зазначене, погашення податкового боргу платника податків здійснюється на 

підставі рішення суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за 

рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі та прийнятого на його 

підставі рішення контролюючого органу шляхом продажу майна платника податків на 

публічних торгах та/або торгівельними організаціями в порядку, визначеному пп. 95.7 – 95.24 

ст. 95 ПКУ. 


