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Не втрачайте
можливість

врегулювання
податкового боргу



 

В Головному управлінні ДПС у Рівненській
області нагадують платникам податків, які
мають податковий борг, про можливість
до 09 червня цього року скористатися
процедурою списання штрафних санкцій
відповідно до норм Закону України від 04
грудня 2020 року №  1072-IX «Про
внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо
соціальної підтримки платників податків
на період здійснення обмежувальних
протиепідемічних заходів, запроваджених
з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної
хвороби COVID 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2».
Згідно з процедурою у разі погашення у
повному обсязі грошовими коштами
протягом шести місяців від дня набрання
чинності Законом №  1072 суми
податкового боргу (без штрафних санкцій,
пені, крім несплачених процентів за
користування розстроченням/
відстроченням), що виник станом на 1
листопада 2020 року, та за умови сплати
поточних податкових зобов’язань у
повному обсязі, списуються штрафні
санкції і пеня, що залишилися
несплаченими на дату повної сплати
такого податкового боргу.

На кого розповсюджується така норма і як
нею скористатись?

Норма розповсюджується на платників
податків, що станом на 1 листопада 2020
року мають податковий борг, за
виключенням:
 великих платників податків, що
відповідають критеріям, визначеним
підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу;

- осіб, на яких поширюються судові
процедури, визначені Кодексом України з
процедур банкрутства; - осіб, відносно
яких наявні судові рішення, що набрали
законної сили, якими розстрочено
(відстрочено) стягнення податкового
боргу;
- банків, на які поширюються норми
Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»; -
осіб, які мають податковий борг з митних
платежів;
- осіб, які мають заборгованість зі сплати
санкцій за порушення законодавства у
сфері зовнішньоекономічної діяльності та
пені.
Платнику податків, який бажає
скористатись цією нормою, необхідно
звернутись до контролюючого органу за
місцем обліку його податкового боргу із
заявою в довільній формі про такий намір.

За якої умови будуть списані штрафні
санкції та пеня?

Штрафні санкції та пеня будуть списані,
якщо:
 ...основна частина податкового боргу (без
штрафних санкцій, пені, крім несплачених
процентів за користування
розстроченням/відстроченням) погашена
платником податків грошовими
коштами...
...це погашення здійснене протягом шести
місяців з дня набрання чинності Законом
№ 1072 (тобто з грудня 2020 року до
червня 2021 року включно)...
...та за умови, що платник податків
забезпечує своєчасну і у повному обсязі
сплату поточних податкових зобов’язань із
загальнодержавних та місцевих податків.
 

Чи застосовується у такому випадку
норми пункту 87.9 статті 87
податкового кодексу щодо черговості
зарахування платежів?

Так. Черговість зарахування коштів,
що сплачує такий платник податків, у
рахунок погашення податкового
боргу, визначена пунктом 87.9 статті
87 Кодексу, застосовується. Таким
чином, платник податків має бути
зацікавлений в найшвидшому
погашенні основної суми податкового
боргу, щоб якомога більша сума
штрафних санкцій та пені була
списана.
 У разі необхідності отримання
додаткової інформації щодо цього
питання можна звертатись до Центрів
обслуговування платників або до
фахівців по роботі з податковим
боргом за телефоном (0362) 642100.
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