Роз’яснення щодо поняття виконавчого збору та принципи його
стягнення
Виконавчий збір – це збір, що грошова сума, що стягується з боржника за
примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір
стягується з боржника до Державного бюджету України.
Розмір виконавчого збору закріплено в ст. 27 Закону України «Про виконавче
провадження», а саме цей розмір становить 10% суми, що фактично стягнута, повернута,
або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.
Також є винятки, коли виконавчий збір не стягується. Виконавчий збір не стягується:
1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів,
накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог, за виконавчими
документами, що підлягають негайному виконанню;
2) у разі виконання рішень Європейського суду з прав людини;
3) якщо виконання рішення здійснюється за рахунок коштів, передбачених бюджетною
програмою для забезпечення виконання рішень суду в порядку, встановленому Законом
України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”;
4) за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат
виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем відповідно до вимог цього
Закону;
5) у разі виконання рішення приватним виконавцем;
6) за виконавчими документами про стягнення заборгованості, що підлягає врегулюванню
відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого
водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”, а також згідно з постановами
державних виконавців, винесеними до набрання чинності цим Законом.
У випадках, коли виконавчий документ пред’явлений декілька раз, виконавчий збір
стягується лише в частині, що не була стягнута. При закінченні виконавчого провадження,
у зв’язку із скасуванні рішення, виконавчий збір повертається боржнику.
Під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби
приватному виконавцю виконавчий збір не стягується, якщо він не був стягнутий на
момент передачі. У разі стягнення частини виконавчого збору на момент передачі
виконавчого документа приватному виконавцю стягнута частина виконавчого збору
поверненню не підлягає.
У разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39
Закону України «Про виконавче провадження», виконавчий збір не стягується, якщо
боржник сплатив суму боргу до надходження виконавчого документа на примусове
виконання до виконавчої служби.
Новелою 2018 року стало внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження»
щодо стягнення виконавчого збору по аліментам. Так згідно Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних
передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» частина 4 стаття
27 Закону України «Про виконавче провадження» викладено у такій редакції:
«Державний виконавець виносить одночасно з постановою про відкриття виконавчого
провадження постанову про стягнення виконавчого збору (крім виконавчих документів
про стягнення аліментів).
За виконавчими документами про стягнення аліментів за наявності заборгованості зі
сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за
дванадцять місяців, державний виконавець нараховує виконавчий збір із заборгованості зі
сплати аліментів. У подальшому державний виконавець зобов’язаний нараховувати
виконавчий збір щомісяця у розмірі, визначеному частиною другою цієї статті, залежно
від розміру простроченого щомісячного аліментного платежу. Постанова про стягнення
виконавчого збору за виконавчими документами про стягнення аліментів виноситься
державним виконавцем після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному
обсязі або у разі повернення виконавчого документа стягувачу чи закінчення виконавчого
провадження на підставі розрахунку про його нарахування.
Стягнутий виконавчий збір перераховується до Державного бюджету України протягом
трьох робочих днів з дня надходження на відповідний рахунок органу державної
виконавчої служби».

