
ОСНОВНІ ВИПАДКИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ 

 

Отримання протягом 2019 доходу: 

Підстава 

відповідно до 

Податкового 

кодексу 

України 

від підприємницької діяльності (на загальній системі 

оподаткування) 
п. 177.5  

від провадження незалежної професійної діяльності п. 178.4  

від особи, яка не є податковим агентом п.п. 168.2.1  

від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове 

володіння та/або користування), якщо орендар є фізичною 

особою, яка не є суб’єктом господарювання 

п.п. 164.2.5,  

п.п. 170.1.5 

від операцій з майном відповідно до ст.ст. 172 - 173 Кодексу 

(відчуження майна)  
п.п. 164.2.4  

від операцій з інвестиційними активами п. 170.2.1  

з іноземних джерел   
п.п. 168.2.1, 

170.11.1 

від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, 

майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами 

сім'ї першого та другого ступеня споріднення 

п. 174.3  

від відчуження рухомого за ухвалою суду, згідно з якою 

прийнято рішення про зміну власника та перехід права 

власності на рухоме майно 

п. 173.4  

від відчуження нерухомого за рішенням суду про зміну 

власника та перехід права власності на нерухоме майно 
п. 172.5 

у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного 

(анульованого) кредитором у разі якщо його сума перевищує 

25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у 

розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного 

податкового року. У 2019 – 1043,25 грн.* 

п.п. «д» п.п. 

164.2.17  

у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної 

давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного 

прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи 

станом на 1 січня звітного податкового року. У 2019  – 

960,50 грн.** 

пп. 164.2.7  

у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 

розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 – 2 086 500,00 

грн.*  

п.п. "б" п.п. 

170.7.8  

у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та 

не поверненої благодійнику в строки, визначені 

законодавством 

п.п. 170.7.5  

у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна П.п. 170.7.3  
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сума такої допомоги перевищує у 2019 році 2690 грн.** 

від продажу власної продукції тваринництва, якщо їх сума 

сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року. У 2019 – 208 650 грн.* 

п.п. 165.1.24 

від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі 

якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га  
п.п. 165.1.24 

суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) 

відповідно до умов цивільно-правового договору при 

отриманні зазначених доходів від фізичних осіб - платників 

єдиного податку четвертої групи 

п.п. 164.2.2  

з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що 

отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році 

набув статусу резидента України  

п.п. 170.10.4 

інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу п.п. 164.2.20. 

*  мінімальна заробітна плата, встановлена на 1 січня 2019 року – 4 173 грн.  

** місячний прожитковий мінімум, діючий для працездатної особи станом на 1 

січня 2019 року – 1 921 грн. 
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СПОСОБИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 

МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ 

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України податкова 

декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за 

місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором): 

-  особисто або уповноваженою на це особою;  

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;  

Платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше 

ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової 

декларації (п. 49.5 ст. 49 Кодексу) 

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог 

законів щодо електронного документообігу.  

Платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше 

закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк        

(п. 49.5 ст. 49 Кодексу)  

Нагадуємо! При направленні декларації засобами електронного зв’язку 

громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному 

кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на 

підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) 

доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та 

відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.  

 

Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі 

реального часу (on-line) та використання сервісу автоматичного заповнення на 

основі даних ДПС необхідно:  

1. Отримати електронний цифровий підпис, який видається Акредитованим 

центром сертифікації ключів (АЦСК) Інформаційно-довідкового департаменту 

ДПС та іншими АЦСК, з переліком яких можна ознайомитися у відкритій 

частині «Електронного кабінету»;  

2. Авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа; 

3. Отримати відомості про отримані доходи з Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків;  

4. Після отримання відповіді від ДПС у розділі «вхідні/вихідні документи», 

перейти до заповнення  на основі даних ДПС у режимі «Декларація про 

майновий стан і доходи».  

 

 

 



4 
 

КУДИ ПОДАЄТЬСЯ ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО 

МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ 

 

Фізична особа — платник податку подає Декларацію за звітний 

податковий період у встановлені Кодексом строки до контролюючого органу 

за своєю податковою адресою.  

Податкова адреса платника податків - фізичної особи – це місце її 

проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у 

контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 Кодексу).  

Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї 

податкової адреси.   

 

У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації 

(прописки) – Декларація подається до контролюючого органу за податковою 

адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. 

 

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще 

не зареєстрована за іншою – Декларація подається до податкового органу за 

попередньою податковою адресою. 

 

Нагадуємо! Пунктом 70.7 ст. 70 Кодексу передбачено, що фізичні особи - 

платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про 

зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня 

виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у 

порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику. 

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 29.09.2017 N 822, фізичні особи - платники 

податків зобов'язані інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом 

подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - 

платників податків за формою N 5ДР (далі - Заява за формою N 5ДР). 

 

Внутрішньо переміщені особи: у разі якщо платник податків - 

внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем 

фактичного проживання/перебування Заяву за формою № 5ДР та пред'явив 

при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, він 

декларацію подає до цього контролюючого органу. 

 

!!! Однак якщо такі дії не здійснено, то декларація подається платником 

податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який 

переміщено з тимчасово окупованої території. 
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ГРАНИЧНІ СТРОКИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО 

МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ У 2020 РОЦІ 

 

10.02.2020 - для фізичних осіб - підприємців (крім осіб, що обрали спрощену 

систему оподаткування) (протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). 

 
У разі якщо фізична особа - підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької 

діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи 

зазначаються в річній податковій декларації, що подається у строк, визначений п.п. 

49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Кодексу 

  

30.04.2020 - для громадян, які зобов’язані подати декларацію (до  01 травня 

року, що настає за звітним).  

 

30.04.2020 - для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (до  01 

травня року, що настає за звітним).  

 

31.12.2020 - для громадян, які мають право на податкову знижку (по 31 грудня 

(включно)  наступного за звітним податкового року).     

 

30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності – для фізичних осіб – підприємців, стосовно яких 

проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням. 

  

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) 

періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового 

податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому 

проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. 

  

 не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду – для платників 

податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. 

 
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на 

вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний 

(банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем  (п. 49.20 ст. 49 

Кодексу). 

При отриманні іноземних доходів: у разі відсутності у платника податку 

підтверджуючих документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і 

суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 

13 Кодексу, то згідно з п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник 

зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву 

про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за 

звітним. Заява подається до 01.05.2020 (граничний термін подання декларації). 
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ГРАНИЧНІ СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, 

ВИЗНАЧЕНИХ У ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН 

І ДОХОДИ У 2020 РОЦІ 

 

 20 лютого 2020 року – для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали 

спрощену систему оподаткування);   

протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного 

граничного строку подання декларації – для фізичних осіб, стосовно яких 

проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);   

31 липня 2020 – для громадян та осіб, які здійснюють незалежну професійну 

діяльність.   

Платник податку – фізична особа, який зобов’язаний подати декларацію, 

визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує за кодами 

бюджетної класифікації: 

«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування»; 

«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами 

декларування». 

 

Платники податку – фізичні особи, які відповідно до розділу IV Кодексу 

зобов’язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при 

нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на 

спадщину тощо) сплачують по коду платежу: 

«11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню»; 

«11011000» – «військовий збір». 

       

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків 

відповідно до адміністративно-територіального устрою України 

оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці  

«Бюджетні рахунки» (tax.gov.ua/byudjetni-rahunki). 
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Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової 

знижки за 2019 рік 

 

ПІДСТАВА ВИТРАТИ ОБМЕЖЕННЯ 

Підпункт 166.3.1             

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Частина суми процентів, 

сплачених за користування 

іпотечним кредитом 

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи 

придбавається, має бути визначений як основне місце 

проживання  

Підпункт 166.3.2             

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Пожертвування або благодійні 

внески неприбутковим 

організаціям 

Розмір внесків не повинен перевищувати 4 % від суми 

загального оподатковуваного доходу за звітний рік 

Підпункт 166.3.3             

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Сума коштів, сплачених на 

користь закладів освіти для 

компенсації вартості навчання 

Понесені витрати на  користь вітчизняних закладів 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації 

вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку 

та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення 

Підпункт 166.3.5                

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Страхові платежі (внески, премії) 

за договорами довгострокового 

страхування життя та пенсійні 

внески в рамках недержавного 

пенсійного забезпечення 

Понесені витрати у 2019 році не повинні перевищувати (у 

розрахунку за кожний з повних чи не повних місяців звітного 

податкового року, протягом яких діяв договір страхування): 

       при страхуванні платника податку –  2690,0  грн.; 

       при стахуванні члена сім’ї платника податку першого 

ступеня споріднення –  1345,0 грн. 

Абзац другий                   

пп. 166.3.6 п. 166.3 

ст. 166 Кодексу 

Суми витрат на оплату 

допоміжних репродуктивних 

технологій 

Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює 

третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний 

податковий рік 

Абзац третій пп. 

166.3.6 п. 166.3                

ст. 166 Кодексу 

Суми витрат на оплату 

державних послуг, пов'язаних з 

усиновленням дитини, 

включаючи сплату державного 

мита 

 Обмежень не встановлено 

Підпункт 166.3.7               

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Суми коштів, сплачених у зв'язку 

з переобладнанням 

транспортного засобу 

Витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, 

що належить платнику податків, з використанням у вигляді 

палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, 

стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При 

цьому транспортний засіб, що переобладнаний, повинен бути  

перереєстрований у відповідних органах. 

Підпункт 166.3.8                

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Суми витрат на сплату видатків 

на будівництво (придбання) 

доступного житла, визначеного 

законом, у тому числі на 

погашення пільгового іпотечного 

житлового кредиту, наданого на 

такі цілі, та процентів за ним 

Понесені витарати за державними програмами будівництва 

(придбання) доступного житла 

Підпункт 166.3.9                

п. 166.3 ст. 166 

Кодексу 

Суму коштів у вигляді орендної 

плати за договором оренди житла 

(квартири, будинку), 

оформленим відповідно до вимог 

чинного законодавства, фактично 

сплачених платником податку, 

який має статус внутрішньо 

переміщеної особи. 

Платник податку має право скористатися знижкою виключно 

за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня 

споріднення: 

      не мають у власності придатної для проживання житлової 

нерухомості, розташованої поза межами тимчасово 

окупованої території України; 

      не отримують передбачених законодавством України 

бюджетних виплат для покриття витрат на проживання. 

      Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку 

на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного (податкового) року. 

 

  


