
Протягом якого терміну платник податку може подати заяву 

про повернення зайво утриманого та перерахованого до 

бюджету податку на доходи нерезидента? 
 

ЗІР, категорія 102.18 

Відповідно до п.п. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) надміру сплачені грошові 

зобов’язання – суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад 

нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату. 

Помилково сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату 

надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, відділень, інших 

відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб            

(які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу),            

що не є платниками таких грошових зобов’язань (п.п. 14.1.182 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). 

При цьому відповідно до п.п. 17.1.10 п. 17.1 ст. 17 ПКУ платник податку має право 

на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та 

зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому ПКУ. 

Пунктами 103.11 – 103.14 ст. 103 ПКУ визначено порядок повернення зайво 

утриманого та перерахованого до бюджету податку з доходів нерезидента. 

Згідно з п. 43.3 ст. 43 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення сум 

грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення            

(крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб,  

які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків 

податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за 

загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів               

від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. 

Заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх 

відшкодування у випадках, передбачених ПКУ, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, 

що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування 

(п. 102.5 ст. 102 ПКУ). 

Відповідно до п. 5 Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної 

служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної 

казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково 

та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146 зі змінами та доповненнями              

(далі – Наказ № 1146), повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових 

зобов’язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на 

підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) 

сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДФС на підставі 

поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом 

проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника 

податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем 

адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів              

від дня її виникнення. 



Водночас 26.04.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України                       

від 11.02.2019 № 60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної 

фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби 

України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення 

платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та 

пені» (далі – Наказ № 60), опублікований в офіційному виданні Офіційний вісник України 

26.04.2019 № 32. 

З урахуванням п. 4 Наказу № 60 з першого числа сьомого місяця, що настає за 

місяцем його офіційного опублікування, втрачає чинність Наказ № 1146.  

Враховуючи зазначене, заяву про повернення зайво утриманого та перерахованого 

до бюджету податку на доходи нерезидента платник податку може подати протягом            

1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. 


