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31 серпня 2020 року останній день звернення ФОП та самозайнятих осіб  

для списання боргу з єдиного внеску 

Головне управління ДПС у Черкаській області звертає увагу фізичних осіб - 

підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що з 

03.06.2020 набрав чинності пункт 5 розділу І Закону України від 13 травня 2020 

року  №592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення 

дискримінації за колом платників» (далі - Закон №592-IX) відповідно до якого  

розділ VIII «Прикінцеві та перехідні  положення»  Закону України   від 08 липня 

2020 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне  страхування»  (далі - Закон №2464-VI), яким передбачено 

списання недоїмки, штрафних санкцій і пені  по єдиному внеску вказаним 

платникам, нараховані їм за період з 1 січня 2017 року. 

Звертаємо увагу, що підлягають списанню штрафи, пеня та суми недоїмки 

по єдиному внеску, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) 

від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за 

умови подання протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом 

№592-IX  до податкових органів відповідної зави,  а також додатково: 

- фізичними особами – підприємцями, які перебувають на загальній системи 

оподаткування подання державному реєстратору за місцем знаходження 

реєстраційної справи ФОП заяви про державну реєстрацію припинення 

підприємницької діяльності та до податкового органу - звітності з єдиного внеску 

за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592-IX 

(зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була 

подана раніше); 

- самозайнятими особами подання до податкового органу за основним 

місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності з 

єдиного за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Закону №592-IX 

(зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була 

подана раніше). 

Зауважуємо, у разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані 

на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, 

податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних 

санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою. 

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається 

відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми 

недоїмки, штрафних санкцій і пені. 

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, 

штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню. 

 

Посилання на Закон №2464-VI: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text 

Посилання на Закон  №592-IX  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-20#Text 
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