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Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що
відповідно до п.14.1.175 пп.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого
платником податків у встановлений строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку,
визначеному ПКУ. Обов’язок людини і громадянина щодо сплати податків і зборів у
порядку і розмірах, встановлених законом, визначено ст.67 Конституції України.

При цьому, податковим обов’язком платника є самостійне обчислення, декларування та
сплата суми податку та збору у порядку та строки, визначені ПКУ. За несвоєчасну
сплату грошових зобов’язань до платників податків застосовуються відповідні штрафні
санкції, а також нараховується пеня за кожен день прострочення сплати.

Згідно з п.87.1 та п.87.2 ст.87 ПКУ джерелами погашення податкового боргу платника
податків є будь-яке майно такого платника податків, власні кошти, у тому числі ті, що
отримані від продажу товарів, робіт або послуг, випуску цінних паперів, зокрема
корпоративних прав, отримані, як позика, та з інших джерел, з урахуванням
особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до
відповідних бюджетів.

Відповідно до п.95.1 ст.95 ПКУ контролюючі органи здійснюють за платника податків і
на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника
податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а у разі їх
недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у
податковій заставі. Момент виникнення податкового боргу, відповідно до норм ПКУ,
пов’язується із закінченням строків для сплати податкового зобов’язання, визначеного
платником податку самостійно або узгодженого податкового зобов’язання у випадку,
коли таке податкове зобов’язання не сплачене та не оскаржене платником податку у
встановлені ПКУ порядку та строки (пп.14.1.175 п.14.1. ст.14 ПКУ). Згідно з п.95.3 ст.95
Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках,
обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке
направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу
або його частини.

Якщо ж достатні для погашення податкового боргу кошти відсутні, контролюючий
орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового
боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
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Звертаємо увагу, що погашення податкового боргу є одним із пріоритетних напрямів
роботи податкової служби. Сплачені вчасно податки – це запорука своєчасного
фінансування охорони здоров’я, освіти та інших важливих на сьогодні соціальних
зобов’язань держави перед громадянами. З метою уникнення негативних наслідків та
прикрих випадків виконуйте податковий обов’язок та сплачуйте податки вчасно і в
повному обсязі.
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