
Новації законодавства: списання  штрафних санкцій та пені за умови 

сплати податкового боргу за основним платежем 

 Закон України від 04.12.2020 № 1072-ІХ «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» (далі – Закон № 1072, набув чинності з 

10.12.2020) спрямований на соціальну підтримку у 2020-2021 роках 

застрахованих осіб та надання допомоги суб’єктам господарювання 

(юридичним особам, фізичним особам - підприємцям) на вищезазначений 

період.  

Зокрема, Законом №1072 підрозділ 10 розділу ХХ Податкового 

кодексу України (далі Кодекс) доповнено  пунктом 2 3 такого змісту: 

"2 3. У разі погашення у повному обсязі грошовими коштами 

платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності 

Законом України "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" 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, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на 

дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають  списанню у 

порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за 

заявою платника податків. 

Положення цього пункту не застосовується щодо: 

а) великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним 

підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу; 

б) осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом 

України з процедур банкрутства; 

в) осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, 

якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу; 

г) банків, на які поширюються норми Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб"; 

д) осіб, які мають податковий борг з митних платежів; 

е) осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення 

законодавства у сфері зовнішньоекономічної  діяльності та пені.  

Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у 

зв'язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та 

нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових 

показників." 

Платники податків на яких поширюється положення пункту 23 

підрозділ 10 розділу ХХ Кодексу, які виявлять бажання скористатися 

можливістю списання  податкового боргу з штрафних санкцій та пені за 



умови сплати податкового боргу за основним платежем, мають подати до 

органу ДПС за місцем обліку такого податкового боргу заяву про наміри 

скористатись положенням пункту 23 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу 

(примірна форма додається). 

Заява платника має бути оформлено датою не раніше дати набрання 

чинності пунктом 23 (10.12.2020) та не пізніше дати закінчення 

шестимісячного строку, що надається платнику для сплати основної суми 

податкового боргу, який обліковувався станом на 01.11.2020 (09.06.2021). 

Заяви платником податків мають подаватися по кожному з платежів (з 

урахуванням відкритих ІКП) окремо. 

При цьому участь у процедурі, визначеній пунктом 23, будуть 

приймати лише платежі, по яких законодавством та податковим обліком 

передбачається нарахування та сплата поточних податкових зобов’язань (по 

деклараціях, розрахунках, по сумі донарахувань з основної суми платежу 

згідно з податковими повідомленнями-рішеннями). 

Неподаткові платежі, а також платежі, за якими передбачається 

нарахування лише штрафних (фінансових) санкцій та/або пені та не 

передбачається нарахування податкових зобов’язань, не приймають участі у 

процедурі, визначеній пунктом 23. 

Заяви подаються платником до головного управління ДПС за місцем 

адміністрування відповідного платежу (з урахуванням відкритих ІКП). У 

разі, коли платник податків має намір скористатися процедурою, визначеною 

пунктом 23, по декількох платежах, які адмініструються у різних головних 

управліннях ДПС, він має подати заяви до кожного такого головного 

управління ДПС окремо. 

Сплату основної суми податкового боргу, який обліковувався станом 

на 01.11.2020, платник може здійснювати одним платежем або частковими 

платежами, суми яких та дати їх сплати визначаються платником податків 

самостійно. 

Після надходження до податкового органу заяви платника податків 

перевіряється виконання платником вимоги щодо повної сплати поточних 

податкових зобов’язань, які підлягали сплаті у період з 01.11.2020 до дати, 

що передувала даті, зазначеній у заяві платника податків (з урахуванням 

черговості платежів, визначених платником). 

У разі, якщо платником не сплачено повної суми таких поточних 

платежів, це є підставою для відмови платнику у прийнятті такої заяви до 

розгляду. 

Після надходження до податкового органу заяви платника податків та 

проходження перевірки по першому етапу здійснюється наступний 

моніторинг: 

- сплати платником грошовими коштами основної суми податкового боргу, 

яку платник має погасити у період від дати, зазначеній ним у заяві, до 

граничного терміну (останній день шестимісячного періоду з дня набрання 

чинності Законом № 1072 (10.12.2020), який надається платнику для сплати 

цього боргу (09.06.2021 включно)); 

- сплати у повному обсязі поточних податкових зобов’язань (які підлягають 

сплаті у період з дати, зазначеній платником у заяві, до дати повної сплати 



основної суми податкового боргу (який обліковувався станом на 01.11.2020), 

граничний термін - 09.06.2021 включно. 

При недотриманні платником однієї чи обох умов другого етапу 

моніторингу, платнику направляється відмова у застосуванні пункту 23. 

У разі, якщо платник своєчасно не подає до органу ДПС декларації 

(розрахунки) з платежу, щодо якого ним подано заяву про участь у процедурі 

по пункту 23 з дати подання заяви по дату повної сплати основної суми 

податкового боргу або до граничної дати (09.06.2021), платник податків 

визнається таким, що не виконує умови щодо сплати поточних податкових 

платежів, і такому платнику податків направляється відмова у застосуванні 

пункту 23. 

У разі, якщо платник подає до органу ДПС декларації (розрахунки) з 

платежу, по якому ним подано заяву щодо участі у процедурі по пункту 23 з 

дати подання заяви по дату повної сплати основного платежу або до 

граничної дати (09.06.2021), однак при цьому у цих деклараціях 

(розрахунках) відсутні податкові зобов’язання до сплати, платник визнається 

таким, що виконав умови сплати поточних податкових платежів, відмова у 

такому випадку не направляється, і за умови сплати основної суми 

податкового боргу, що склалася станом на 01.11.2020 списуються штрафи і 

пеня. 

Штрафні санкції, довідково розраховані у зв’язку зі сплатою 

податкового боргу за грошовими зобов’язаннями, що виник станом на 

01.11.2020, підлягають зменшенню та не підлягають застосуванню. 

Також підлягає скасуванню пеня, автоматично нарахована у зв’язку зі 

сплатою податкового боргу за грошовими зобов’язаннями, що виник станом 

на 01.11.2020. 

Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу    

«InfoTAX»   https://t.me/infoTAXbot Більше інформації на офіційних 

сторінках у соціальній мережі Фейсбук: Державна податкова служба  

України  https://www.facebook.com/TaxUkraine та  ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ Підписуйтесь на канали інформування 

ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua Державна податкова служба 

УкраїниYou Tube  youtube.com/TaxUkraine 

Головне управління ДПС у Полтавській області 
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