
(ПІБ) 

Примірка заява 
про списання штрафних (фінансових) санкцій та пені відповідно до п. 2

3
 підрозділу 10 розділу 

XX Податкового кодексу України, внесеного згідно із Законом України від 4 грудня 2020 року 

№ 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 коронавірусом SARS-CoV-2» 

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 номер

1 2 

2.2. Найменування платника: 

2.3. Податкова адреса 

2.4. Електронна адреса (за наявності) 

2.5. Контактний номер телефону 
2.6. КБК платежу, щодо якого 
подається заява 

3. Текст заяви: 
3.1 Повідомляю про намір прийняти участь у процедурі, передбаченій п. 2

3
 підрозділу 10 розділу XX 

Податкового кодексу України. 
3.2 Прошу списати мені штрафні санкції і пеню, що обліковувалися станом на 01.11.2020 і залишилися 

несплаченими на дату повної сплати суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених 

процентів за користування розстроченням/ відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, а також вивести з 

обліку «довідково» нараховані штрафні санкції, що обліковувалися станом на 01.11.2020. 
3.3 Прошу штрафні санкції і пеню, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою 

такого податкового боргу, не застосовувати та не нараховувати, а нараховані відкоригувати до нульових 

показників. 
3.4 Повідомляю, що поточні податкові зобов’язання по цій ІКП, які нараховані за період з 01.11.2020 

по 
(дата, що передує даті заяви), сплачені мною у повному обсязі. 

3.5. Зобов’язуюся: 
Сплатити грошовими коштами суму податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім 

несплачених процентів за користування розстроченням/ відстроченням), що виник станом на 

01.11.2020, до 09.06.2021 включно. 

Сплатити в повному обсязі поточні податкові зобов’язання, які виникнуть по цій ІКП з  (дата заяви) 

по дату повної сплати суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених 

процентів за користування розстроченням/ відстроченням), що виник станом на 01.11.2020, але не 

пізніше, ніж 09.06.2021. 

3.6. Також повідомляю: 

Заявник (керівник, законний представник) 
(підпис) 

(дата подання) 

м.п. 

 

                                                 
1 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 


