
Як платник податків може повернути помилково та/або 

надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені (крім 

ЄВ)? 
ЗІР, категорія 135.04 

Згідно з п. 43.1 ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                       

№ 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) помилково та/або надміру сплачені 

суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до 

ст. 43 ПКУ, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу. 

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково 

та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого 

платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за 

чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після 

повного погашення такого податкового боргу платником податків (п. 43.2 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 (п. 43.3 ст. 43 ПКУ). 

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених 

грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування 

коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення 

грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; 

повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків 

рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ). 

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному п. 200 прим. 1.5                 

ст. 200 прим. 1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в 

системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його 

відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру 

сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного 

повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в 

установі банку (п. 43.4 прим. 1 ст. 43 ПКУ). 

Згідно з п. 43.5 ст. 43 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих 

днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує 

висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його 

для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів. 

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або 

надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику. 



Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність 

передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для 

виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету. 

Пунктом 43.6 ст. 43 ПКУ визначено, що повернення помилково та/або надміру 

сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі 

кошти були зараховані. 

Порядок 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 затверджено наказом Міністерства фінансів України             

від 15.12.2015 № 1146 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 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                 

(п. 5 Порядку № 1146). 

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 Міністерства фінансів 

України від 15.12.2015 № 1146 «Про затвердження 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» зі змінами та доповненнями.  

Наказ № 60 застосовується щодо повернення платежів, належних: 

 державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за 

місяцем офіційного опублікування цього наказу; 

 місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та 

місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем 

офіційного опублікування цього наказу. 

Отже, для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового 

зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування) платнику податків необхідно подати заяву у довільній формі до 

територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або 

надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення. 


