Інформація про податкові преференції, запроваджені для платників податків, в
частині списання штрафних санкцій і пені боржникам у разі самостійного
погашення ними основної суми податкового боргу.

Законом України від 4 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» внесено
зміни до Податкового кодексу України, зокрема підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні
положення» доповнено пунктом 23, який передбачає, що у разі погашення у повному
обсязі грошовими коштами платниками податків суми податкового боргу, 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.
Державною податковою службою України вже розпочато реалізацію вказаних
положень Податкового кодексу України.
За інформацією Головних управлінь ДПС у областях та м. Києві станом на
22.01.2021 163 платники податків подали заяви про участь у процедурі списання
податкового боргу з штрафних санкцій та пені за умови погашення основної суми
податкового боргу. Сума основного боргу, яку ці платники мають погасити, складає
253,6 млн грн, орієнтовна сума штрафів і пені, які можуть підлягати списанню - 143,4
млн гривень.
Станом на 22.01.2021 фактично сплачено платниками основної суми податкового
боргу на суму 49,7 млн гривень. Після відпрацювання окремих методологічних питань
платникам, які повністю виконали умови пункту 23, будуть списані суми штрафів і
пені, які обліковувалися станом на 01.11.2020 і залишилися несплаченими на дату
повної сплати основної суми податкового боргу.
Після проведення списання відповідну інформацію платник податків може
отримати в приватній частині Електронного кабінету, а також інформація про
проведене списання надаватиметься платнику податків у разі його звернення до
контролюючого органу із відповідним запитом.

