
Списання податкового боргу 

 

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що відповідно до 

Закону України від 04 грудня 2020 року №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 

корона вірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон №1072), підрозділ 10 розділу ХХ 

Податкового кодексу України доповнено пунктом 2 (прим. 4), яким 

передбачено, що податковий орган здійснює списання без подання заяви 

платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) 

платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не 

перевищує 3060 грн (включно), що обліковувався станом на 1 листопада 2020 

року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого 

боргу. 

Положення цього пункту не застосовується щодо податкового боргу з 

податків та зборів, які відповідно до податкового, митного та іншого 

законодавства справляються у зв'язку із ввезенням (пересиланням) товарів на 

митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням 

(пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної 

зони, а також щодо осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені 

Кодексом України з процедур банкрутства. 

Нараховані та сплачені або стягнуті за період з дати набрання чинності 

Законом №1072 (тобто починаючи з 10.12.2020 р.) до дати списання 

податкового боргу відповідно до цього пункту суми податкового боргу, 

штрафних санкцій та пені не підлягають поверненню на поточний рахунок 

платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов'язання 

(податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій 

формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунків у банках.  

На списані відповідно до цього пункту суми не застосовуються штрафні 

санкції, не нараховується пеня, передбачені цим Кодексом, за період з дати 

набрання чинності Законом №1072  і до дати списання включно. 

Списання податкового боргу згідно з цим пунктом є підставою для 

звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з 

відповідних державних реєстрів. 

На підставі наданої податковим органом інформації про списані суми 

податкового боргу підлягають закінченню відкриті державною виконавчою 

службою виконавчі провадження та припиняються заходи примусового 

виконання рішень щодо стягнення податкового боргу з платників податків, 

яким здійснюється списання сум податкового боргу відповідно до цього 

пункту, у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче 

провадження". 

Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу 

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

https://t.me/infoTAXbot


соціальній мережі Фейсбук: Державка 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 
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