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1. Щодо податкових перевірок

А саме спорів, стороною в яких є Боржник, щодо якого відкрито 

провадження у справі про банкрутство 

2. Щодо юрисдикції вирішення спорів 

немайнового характеру

Примітка: 21.10.2019 набрав 

чинності Кодекс України з 

процедур банкрутства (далі-

КУзПБ). Однак невирішеними 

залишається низка питань, серед 

яких можливо виокремити 

найбільш актуальні

А саме проведення податковими органами перевірки Боржника 

на стадії ліквідаційної процедури, на підставі положень 

Податкового кодексу України



3ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ 

ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЙНОЇ 

ПРОЦЕДУРИ

1.Нормативні підстави проведення податкової перевірки Боржника.

п.п. 78.1.7 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України передбачено, що однією з підстав

проведення документальної позапланової перевірки є те, що стосовно платника податків

розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення

юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, закриття

постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі

іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом

платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Однак, проблематикою даної норми є те, що законодавчо не встановлено терміну в

який має бути розпочата перевірка, після відкриття провадження у справі про

банкрутство.



4ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ 

ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЙНОЇ 

ПРОЦЕДУРИ

2. Щодо донарахування зобов’язань Боржнику в ліквідаційній процедурі

В ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), зазначено серед іншого,

що з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття

ліквідаційної процедури у банкрута не виникає жодних додаткових зобов’язань, у тому числі

зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Однак ані положення КУзПБ, ані ПКУ, не визначають стадії банкрутства у якій має бути

проведена перевірка податковим органом Боржника, що в свою чергу не забороняє податковому

органу проведення останньої після визнання Боржника банкрутом.



5ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИХ 

ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЙНОЇ 

ПРОЦЕДУРИ

ВИСНОВОК:

Оскільки податковому органу законодавчо не 

заборонено проведення перевірок на стадії 

ліквідаційної процедури Боржника, однак, ст. 59 

КУзПБ, хоч і не прямо, однак забороняють 

нараховувати будь-які додаткові зобов’язання, тому 

дане питання призводить до зловживання 

податковими органами своїми повноваженнями та 

слугує додатковим тягарем для Боржника.

Внесення змін п.п 78.1.7 п.78.1 ст.78 ПК України, 

шляхом встановлення терміну в який має бути 

розпочата податкова перевірка Боржника, після 

офіційного оприлюднення оголошення про 

відкриття провадження у справі про банкрутство 

та/або встановлення присічного строку для 

проведення перевірки, який не може 

перевищувати строк проведення процедури 

розпорядження майном Боржника

ПРОПОЗИЦІЇ:



6РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ТА 

СУБ’ЄКТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ 

СТОРОНОЮ В ЯКИХ Є БОРЖНИК

Положеннями Господарського процесуального кодексу 

України та Кодексу України з процедур банкрутства чітко 

врегульовано, що майнові спори, стороною в яких є 

боржник, розглядаються господарським судом в межах 

справи про банкрутство 

Питання щодо розгляду немайнових спорів, стороною в 

яких є Боржник залишається невирішеним



7ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ 

НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ 

СТОРОНОЮ В ЯКИХ Є БОРЖНИК

ВИСНОВОК:

щоб унеможливити будь-який вплив у процедурі 

банкрутства та забезпечити реалізацію 

основоположних принципів судочинства, цілком 

логічним було б, розглядати всі без виключення 

спори, стороною в яких є Боржник в межах 

справи про банкрутство.

У зв’язку з актуальністю даного питання,

необхідним є внесення змін до КУзПБ, щодо

розгляду немайнових спорів, стороною яких є

Боржник в межах справи про банкрутство.

ПРОПОЗИЦІЇ:


