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Порядок стягнення виконавчого збору
Статтею 1 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що
виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і
примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)
- сукупність дій органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і
проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені
Конституцією України, законами та нормативно-правовими актами, а також
рішеннями, які підлягають примусовому виконанню.
Виконавчий збір - це збір, що справляється на всій території України за
примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби.
Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.
Згідно з ч. 4 ст. 27 ЗУ «Про виконавче провадження» державний
виконавець виносить одночасно з постановою про відкриття виконавчого
провадження постанову про стягнення виконавчого збору (крім виконавчих
документів про стягнення аліментів), у якій зазначаються розмір та порядок
стягнення нарахованого виконавчого збору. Постанова про стягнення
виконавчого збору не пізніше наступного робочого дня після її винесення
повинна бути надіслана сторонам виконавчого провадження.
Розмір виконавчого збору, який нараховується державним виконавцем
становить 10 відсотків суми, що підлягає примусовому стягненню, поверненню,
або вартості майна боржника, що підлягає передачі стягувачу за виконавчим
документом, заборгованості із сплати аліментів.
Що стосується примусового виконання рішення немайнового характеру, то
у цьому випадку виконавчий збір стягується в розмірі двох мінімальних
розмірів заробітної плати з боржника - фізичної особи і в розмірі чотирьох
мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.
Особливий порядок стягнення виконавчого збору передбачено за
виконавчими документами про стягнення аліментів. У разі 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 10
відсотків суми заборгованості, 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.
Також ч. 5 ст. 27 Закону України «Про виконавче провадження»
передбачено перелік випадків коли виконавчий збір не стягується:
1) за виконавчими документами про конфіскацію майна, стягнення
періодичних платежів (крім виконавчих документів про стягнення аліментів, за
наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує
суму відповідних платежів за дванадцять місяців), 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.
Окрім того, чинним законодавством передбачено, що у разі отримання
документального підтвердження про повне виконання рішення боржником
до початку його примусового виконання державний виконавець закінчує
виконавче провадження. Виконавчий збір та витрати, пов’язані з
організацією та проведенням виконавчих дій, у такому разі з боржника не
стягуються.

