Державна податкова служба України

file_0.png


file_1.wmf




Дніпровсько – Новомосковський відділ організації роботи 
організаційно-розпорядчого  управління
ГУ ДПС у Дніпропетровській області

52005,  Дніпропетровська обл., смт .Слобожанське,
вул. Теплична, 13 




Умови списання заборгованості з єдиного внеску












      Дніпровсько-Новомосковський відділ організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що з 10.12.2020 набрав чинності Закон України від 04 грудня 2020 № 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 корона вірусом SARS – CoV – 2» (далі – Закон №1072), яким надано можливість фізичним особам – підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність і не отримували дохід від цієї діяльності у період з 01.01.2017 до 01.12.2020, скористатися правом щодо списання, несплаченої станом на 01.12.2020 суми недоїмки, штрафів та пені, нарахованої на ці суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки, та за умови подання до 01.03.2021:
      а) особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у період з 1 січня 2017 до дати подання заяви вважалися платниками, фізичними особами – підприємцями (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), - державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи - підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу - звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону №2464 за період з 1 січня 2017 до 1 грудня 2020. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше;
      б) особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у період з 1 січня 2017 до дати подання заяви вважалися платниками, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, - до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону №2464 за період з 1 січня 2017 до 1 грудня 2020. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше.
      Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску (особою) зазначених документів (якщо відповідні документи не були подані раніше) податковий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.
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