
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ  

від 07.06.2021 р. № 2293/ІПК/99-00-21-02-02-06 
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо списання 

дебіторської/кредиторської заборгованості в період дії карантину та, керуючись 

ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень 

повідомляє. 

Як зазначено у зверненні, у ТОВ була дебіторська заборгованість, по якій строк 

позовної давності 3 роки минув 04.08.2020 та рахується кредиторська 

заборгованість по якій строк позовної давності 3 роки буде минати 28.12.2021. 

З метою вірного ведення податкового обліку з питань списання безнадійної 

заборгованості в період дії карантину та у зв’язку з внесенням змін до Цивільного 

кодексу України (далі – ЦКУ) в частині дії строків позовної давності у ТОВ 

виникло наступне питання: 

чи означають зміни, внесені до ЦКУ, що в разі спливу строку позовної давності 

(3 роки) в частині списання дебіторської/кредиторської заборгованості в період 

дії карантину, строк позовної давності вважається таким, що не сплив та 

продовжується до закінчення карантину. 

Підпунктом «а» п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено, що безнадійна 

заборгованість – це зокрема заборгованість за зобов'язаннями, щодо якої минув 

строк позовної давності. 

Відповідно до ст. 257 ЦКУ загальна позовна давність встановлюється тривалістю 

у три роки. 

Законом України від 30 березня 2020 року № 540 - IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» були внесені доповнення до Розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення» ЦКУ, а саме доповнено п. 12 Розділу «Прикінцеві та 

перехідні положення» ЦКУ такого змісту: 

«Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені 

статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються 

на строк дії такого карантину». 

Таким чином під час застосування правил позовної давності (ст. 257 ЦКУ) в тому 

числі з метою визначення безнадійної заборгованості, слід враховувати 

положення, передбачені п. 12 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» 

ЦКУ. 

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має 

індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником 

податків, якому надано таку консультацію. 
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