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Головне управл�ння ДПС
у Луганськ�й област�

З 3 червня 2020 року відповідно до Закону України від 13.05.2020р.
№ 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» передбачено списання недоїмки з єдиного

соціального внеску для «сплячих» фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб.

Хто може скористатись правом на списання недоїмки з ЄСВ?

фізичні особи-підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему
оподаткування);
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову,
літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також
медичну, юридичну практику, в т.ч. адвокатську, нотаріальну діяльність, або
особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну
діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.

Дві категорії платників єдиного внеску:

суми недоїмки, які нараховані двом вищевказаним категоріям платників
єдиного внеску за період з 01.01.2017 по 03.06.2020;
суми недоїмки, які несплачені станом на 03.06.2020;
суми недоїмки щодо яких платником подано заяву на списання до
31.08.2020 включно.

 
   Також списанню підлягають штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки.

Що підлягає списанню?

Які передумови списання недоїмки, штрафів та пені?
платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності за вищевказаний період, що
підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб;
протягом 90 к. дн., тобто з 03.06.2020 по 31.08.2020 включно платниками подано заяви про
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності або подано заяву про зняття
з обліку як платника єдиного внеску (для фізичних осіб, які здійснюють незалежну
професійну діяльність).

Увага!
Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій та пені
відповідно до Закону № 592-IX не підлягають поверненню.
З питань обчислення і сплати (списання) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, погашення існуючої заборгованості, припинення підприємницької
діяльності тощо звертатись до Центрів обслуговування платників Головного управління ДПС у
Луганській області.


