
Списання податкового боргу, сукупний 

розмір якого за усіма податками і зборами 

не перевищує 3060 гривень  

Повідомляємо, що Законом України від 04.12. 2020 № 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 

распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (далі – 

Закон № 1072), що набрав чинності 10.12.2020, підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі - ПКУ) доповнено, зокрема, п. 2 прим. 4.  

Положеннями вказаного пункту передбачено, що контролюючий орган здійснює 

списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі 

штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і 

зборами не перевищує 3060 грн (включно), що за даними інформаційно-

телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, обліковувався станом на 01 листопада 2020 року та залишився 

несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.  

Не підлягає списанню податковий борг платників податків, що перебувають у 

процедурах банкрутства та платників, що мають податковий борг з митних платежів. 

Заборгованість зі сплати ЄСВ також не підпадає під списання. 

Варто зазначити, що заяву на списання податкового боргу не потрібно подавати, 

оскільки списання здійснюється контролюючим органом одноразово та одночасно усім 

платникам податків. 

Інформацію про списання податкового боргу платник податків може отримати в 

приватній частині Електронного кабінету. 

Також інформацію про таке списання суб’єктам господарювання після його 

проведення буде оприлюднено на вебпорталі ДПС. Крім того, інформація про проведене 

списання надаватиметься платнику податків у разі його звернення до контролюючого 

органу із відповідним запитом. 

Після проведення списання податкового боргу майно платника податків звільняється 

з-під податкової застави та виключається з відповідних державних реєстрів. Також 

інформація про списані суми передається до органів Державної виконавчої служби для 

закриття виконавчих проваджень. 
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