
Головне управл�ння ДПС
у Луганськ�й област�

1) закритися в період з 03.06.2020 по 31.08.2020;
2) подати заяву про припинення підприємницької
діяльності державному реєстратору та заяву про
списання суми недоїмки (в довільній формі) до
податкового органу за основним місцем обліку;
3) надати звітність з ЄВ за 2017-2020рр.;
4) подати "ліквідаційний" звіт з ЄВ протягом 30 к. дн.
з дня проведення державної реєстрації припинення    
 підприємницької діяльності.

1) закритися в період з 03.06.2020 по 31.08.2020;
2) подати заяву про зняття з обліку як платника
єдиного внеску та заяву про списання суми недоїмки
(в довільній формі) до податкового органу за
основним місцем обліку;
3) надати звітність з ЄВ за 2017-2020рр.;
4) подати "ліквідаційний" звіт з ЄВ протягом 30 к. дн. з
дня подання заяви до податкового органу про зняття
з обліку платника ЄВ.
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Станом на  03.06.2020 підлягають списанню несплачені суми недоїмки, нараховані ФОП на загальній системі оподаткування та фізичним особам, які здійснюють незалежну
професійну діяльність, за період з 1.01.2017 по 3.06.2020, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, за умови що такими платниками не отримано дохід
(прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Увага! ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування такою «акцією» скористатися не зможуть.

ЩОБ СПИСАТИ БОРГИ НЕОБХІДНО:

МЕХАНІЗМ СПИСАННЯ БОРГУ ІЗ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ДЛЯ НЕ ДІЮЧИХ ФОП

ФОП на загальній
системі оподаткування

Фізичні особи, які здійснюють
незалежну професійну діяльність

Податковий орган
протягом 15 робочих

днів проводить
камеральну перевірку,

за результатами якої
приймає рішення щодо

списання боргів.

ПОДАТКОВИЙ ОРГАН МОЖЕ ВІДМОВИТИ У СПИСАННІ БОРГІВ З ЄДИНОГО ВНЕСКУ У ВИПАДКУ, ЯКЩО:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з  1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або
стягнуті у порядку, передбаченому Законом України від 08.07.2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Якщо вони були сплачені частково, то податковий орган приймає рішення
про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася не сплаченою.


