Заява
про списання недоїмки, штрафних санкцій та пені з єдиного внеску відповідно до
п. 915Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 липня 2010 року
№ 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування»
1. Інформація про орган ДПС, куди подається заява:
1.1. Код територіального органу ДПС
1.2. Назва територіального органу ДПС
2. Інформація про платника:
2.1.Податковий номер1
2.2.Найменування платника:
2.3.Податкова адреса
2.4. Електронна адреса (за наявності)
2.5.Контактний номер телефону
3.Текст заяви:
3.1. Прошу списати мені суми недоїмки, нараховані за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, а також штрафи
15
та пеню, нараховані на ці суми недоїмки включно до дати подання цієї заяви, відповідно до п.9 Прикінцевих
та перехідних положень Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування»у редакції Закону України від 04 грудня 2020 року
№ 1072ІХ «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 COVID19, спричиненої
коронавірусом SARSCoV2» (ділі – Закон № 2464).
3.2. Повідомляю, що за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року мною:
не отримано дохід (прибуток) від моєї діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи
фізичних осіб
отримано дохід (прибуток) від моєїдіяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи
фізичних осіб
3.3. Станом на дату подання цієї заяви мною подано:
до податкового органу звітність відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону № 2464 за
період з 01.01.2017 до 01.12.2020 року
державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької
15
діяльності(для осіб, зазначених в абзаці другому пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень
Закону№ 2464)
до податкового органу за основним місцем облікузаяву про зняття з обліку як платника єдиного
15
внеску (для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень
Закону№ 2464)
3.4. Також повідомляю:

Фізична особа (законний представник)
(підпис)

(ПІБ)

(дата подання)

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати
платежі за серією та номером паспорта
1

