
Інформація про податкові преференції в частині врегулювання питань сплати 

податкового боргу платників податків, прийняті з метою їх підтримки під час дії 

карантину, запровадженого у зв’язку з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

Законом 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 коронавірусом SARS-CoV-2» 

запроваджено додаткові заходи підтримки громадян та бізнесу на період карантину, 

спрямовані, зокрема на врегулювання питання погашення податкових боргів 

платників податків та заборгованості зі сплати єдиного внеску, а саме: 

відстрочення погашення терміном до 1 року податкового боргу до  

6800 грн для фізичних осіб – підприємців та громадян (пункт 12 підрозділу 10 розділу 

ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс));  

врегулювання незначних сум податкового боргу (до 3060 грн) шляхом його 

списання платникам податків (пункт 24 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу); 

стимулювання боржників до самостійного погашення основної суми податкового 

боргу в обмін на прощення фінансових санкцій (пункт 23 підрозділу 10 розділу ХХ 

Кодексу);  

 перенесення на 01 березня 2021 року строку списання заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичним 

особам – підприємцям (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену 

систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, 

(зміни до пункту 915 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).  

 Детальні роз’яснення із зазначених питань викладені в Інформаційному листі 

ДПС №17 «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-Co V-2», розміщеному на офіційному вебпорталі 

ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/data/material/000/350/444724/InfoList17.pdf .  
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