
 

 

Умови прощення фінансових санкцій 

 

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що платники податків, у 

яких на 01 листопада 2020 року обліковується податковий борг, не 

сплачуватимуть пеню та штрафні санкції за умови погашення ними протягом 

пів року основної суми податкового боргу (без штрафних санкцій та пені).  

Ця норма застосовується для платників податків, які станом на  

01 листопада 2020 року мають податковий борг, за виключенням:  

- великих платників податків, що відповідають критеріям, визначеним 

пп. 14.1.24 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України;  

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом 

України з процедур банкрутства;  

- осіб, відносно яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, 

якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;  

- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб»;  

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;  

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення 

законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.   

Платникам податків, які мають намір сплатити основний податковий 

борг та скористатися можливістю списання штрафних санкцій та пені, 

необхідно подати до податкового органу за місцем обліку такого податкового 

боргу заяву у довільній формі.  

У заяві необхідно зазначити суму податкового боргу, яку платники 

планують погасити протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом 

України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІX «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», що виник станом на 01 листопада 2020 року, а 

також зобов’язання щодо сплати протягом цього періоду поточних 

зобов’язань у повному обсязі.  

За результатами моніторингу погашення платниками податкового 

боргу та поточних податкових зобов’язань, у разі повної сплати платниками 

основного платежу, штрафні санкції не застосовуються, а пеня – не 

нараховується.  

Штрафні санкції та пеня, що залишилися несплаченими на дату повної 

сплати основної суми податкового боргу, підлягають списанню у порядку, 

визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою 

платника податків.  

Звертаємо увагу, що при погашенні податкового боргу застосовується 

черговість зарахування коштів, що сплачують такі платники податків, у 



 

рахунок погашення податкового боргу, визначена п. 87.9 ст. 87 Податкового 

кодексу України.  

Нагадуємо, що платники податків можуть подати заяву до столичної 

податкової скориставшись послугами Електронного кабінету, перейшовши за 

посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua. В Електронному кабінеті також можна 

перевірити й стан розрахунків з бюджетом, зокрема, дізнатися про наявність 

чи відсутність заборгованості з податків і зборів. 

 

Довідково: Закон України від 04 грудня 2020 року № 1072-ІX «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» (пункт 23 підрозділу 10 

розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України). 

https://cabinet.tax.gov.ua/

