
 

Відстрочення податкового боргу 

Головне управління ДПС у Полтавській області звертає увагу 

платників податків, 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 1 (прим. 2), яким передбачено, що податковий борг платників 

податків - фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній 

сумі не перевищує 6800 гривень, може бути врегульований у такому порядку: 

сума податкового боргу (у тому числі штрафні санкції, пеня та 

проценти за користування розстроченням/відстроченням), що обліковувалася 

за такими платниками податків станом на 1 грудня 2020 року і залишилась 

непогашеною станом на дату надання відстрочення, може бути відстрочена 

до 29 грудня 2021 року.  

Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем обліку 

платника податків - фізичної особи за його заявою. Зазначену заяву 

платником податків може бути подано як у паперовому вигляді, так і в 

електронному вигляді через Електронний кабінет. У разі якщо загальна сума 

податкового боргу в цілому по Україні станом на 1 грудня 2020 року 

перевищує 6 800 гривень або якщо із заявою звернувся платник податків, що 

не підпадає під дію Закону № 1072, контролюючий орган надсилає такому 

платнику податків у місячний строк відмову у наданні відстрочення. 

Відстрочення надається без нарахування процентів за користування 

таким відстроченням. 

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого 

податкового боргу не пізніше визначеного цим пунктом строку штрафні 

санкції і пеня, передбачені цим Кодексом, на такі сплачені відстрочені суми 

не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) 

коригуються до нульових показників. 

У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого 

податкового боргу до настання визначеного цим пунктом строку, а також у 

разі її погашення після 29 грудня 2021 року, штрафні санкції і пеня на 

відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у 

загальному порядку згідно з вимогами цього Кодексу. 

Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу 

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

у 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 

Головне управління ДПС у Полтавській області 
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