Новації Закону №1072: врегулювання податкового боргу

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» визначено
порядок відстрочення сплати та списання податкового боргу платникам податків, які
зазнали втрат внаслідок карантинних обмежень (далі – Закон №1072).

Детальніше розповіла, який саме порядок відстрочення сплати та списання
податкового боргу платникам податків, які зазнали втрат внаслідок карантинних
обмежень, начальник Мар’їнського відділу по роботі з податковим боргом управління по
роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Донецькій області Ольга
БОСАК.

Внесеними змінами передбачено, що податковий борг платників податків – фізичних
осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6 800 гривень і
обліковувався за такими платниками податків станом на 01 грудня 2020 року та
залишився непогашеним станом на дату надання відстрочення, може бути відстроченим
до 29 грудня 2021 року. Відстрочення здійснюється контролюючим органом за місцем
обліку платника податків – фізичної особи за його заявою та надається без нарахування
процентів за користування таким відстроченням.

Внесено зміни до п.9 прим. 15 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI).

Пунктом 9 прим. 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону №2464-VI фактично
продовжуються процедури, передбачені при списанні сум недоїмки з єдиного внеску, а
також штрафів і пені, на виконання вимог пункту 9 прим. 15 Прикінцевих та перехідних
положень Закону №2464-VI у попередній редакції, однак з певними відмінностями.

Коло суб’єктів, які мають право на списання розширюється та поширюється як на осіб,
що на дату подання заяви про списання є платниками єдиного внеску фізичними особами
– підприємцями (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему

1/2

Новації Закону №1072: врегулювання податкового боргу

оподаткування) та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, так і на
осіб, які у періоді з 01.01.2017 до дати подання заяви про списання вважалися такими
платниками.

Також встановлюється новий період, протягом якого платники (особи) можуть
звернутися за списанням – до 01.03.2021 року. Таким чином, всі платники (особи, які у
періоді з 01.01.2017 року до дати подання заяви вважалися платниками) єдиного внеску,
які з будь-яких причин не звернулися до контролюючих органів за списанням у термін,
попередньо визначений Законом №2464-VI (сплинув 31.08.2020), можуть це зробити до
01.03.2021 року.
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