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1. Ще раз про одноразове (спеціальне) добровільне декларування 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 

2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування.  

Згідно з абзацем першим п. 1 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) одноразове 

(спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного 

декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозділу 94 розділу XX 

«Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території 

України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані 

(набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх 

нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені 

або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог 

законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були 

задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль 

за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого 

з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року. 

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій 

області Віталій Долгальов, відповідно до п. 3 підрозділу 94 розділу XX 

«Перехідні положення» ПКУ скористатися одноразовим (спеціальним) 

добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі 

самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які 

були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на 

момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані 

(набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками 

податків. 

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає сплату 

збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, 

строки і розмірах, встановлених ПКУ, та виконання інших умов, визначених 

підрозділом 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (абзац другий п. 1 

підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення»). 

Віталій Долгальов зазначив, що пунктом 2 підрозділу 94 розділу XX 

«Перехідні положення» ПКУ передбачено, що збір з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування – це одноразовий обов’язковий 

платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості 

належних йому активів з урахуванням ставок такого збору, визначених 

підрозділом 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та відображається ним 

в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації. 

 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 



Підписатися на Facebook   

        fb.com/TaxUkraine 

        www.facebook.com/tax.donetsk 

        Підписатися на Telegram-канал  

        t.me/tax_gov_ua 

        Підписатися на YouTube  

        youtube.com/TaxUkraine 

        youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

        Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за допомогою 

сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  
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2. Визначення бази для нарахування збору з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування 

  Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 

2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування 

громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її 

межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог 

законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не 

в повному обсязі податки і збори.  

          Підпунктами «б» – «е» пункту 4 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що 

об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – 

об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 

п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві 

власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної 

сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на 

обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання 

одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі:  

          б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової 

нерухомості).  

          Для цілей цього підрозділу до нерухомого майна належать також об’єкти 

незавершеного будівництва, які:  

          - не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване 

в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать 

декларанту на праві власності; 

          - не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що 

належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну 

власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію;  

          в) рухоме майно, у тому числі:  



            - транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми;  

            - інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, 

дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);  

          г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу 

юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності;  

          ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;  

          д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної 

майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) 

у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;  

          е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що 

не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що 

належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати 

доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного 

правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику 

доходу.  

          Визначення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування, виходячи із конкретних об’єктів декларування, 

здійснюється відповідно до пункту 7 підрозділу 94 розділу XX ПКУ.  

          Так, згідно з п. 7.2 підрозділу 94 розділу XX ПКУ для об’єктів 

декларування, визначених підпунктами «б» – «е» п. 4 підрозділу 94 розділу XX 

ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:  

          - витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;  

          - вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, 

фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування 

проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. 

Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій 

(спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом 

національної валюти, встановленим Національним банком України (далі – 

НБУ) станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної 

декларації;  

          - номінальна вартість прав грошової вимоги;  

          - вартість придбання або біржова вартість, дійсна станом на дату подання 

одноразової (спеціальної) добровільної декларації, корпоративних прав (акцій), 

які допущені до біржових торгів;  

          - вартість активу у вигляді дорогоцінних металів, що визначається у 

перерахунку ваги до закупівельної ціни на дорогоцінні метали, визначеної НБУ 

станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;  

          - витрати на придбання (набуття) декларантом цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, що не допущені до біржових торгів, та часток (паїв) у 

майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інших 

корпоративних прав або номінальна вартість таких активів, зазначена у 

відповідних документах.  



          За власним бажанням декларанта для рухомого майна (крім дорогоцінних 

металів, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, 

витворів мистецтва, дорогоцінного каміння (у тому числі органогенного 

утворення) та виробів з них) базою для нарахування збору з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування може бути самостійно визначена 

декларантом вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на 

території України.  

 

          Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  
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3. Одноразове декларування: хто має можливість легалізувати активи? 

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, 

що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне 

декларування громадянами України активів (розміщених на території України 

та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно 

до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або 

сплачені не в повному обсязі податки і збори.  

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, 

який має право на таке декларування. 

        Пунктом 3 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що скористатися одноразовим 

(спеціальним) добровільним декларуванням можуть: 

- фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;  

- фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на 

момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування 

(отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти 

декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків.  



       Визначення фізичної особи як «резидента» для ПКУ здійснено пп. «в» пп. 

14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, згідно з яким фізична особа – резидент – це фізична 

особа, яка має місце проживання в Україні. 

       У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній 

державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного 

проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в 

іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті 

чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо 

державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна 

визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у 

жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не 

менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або 

періодів податкового року. 

        Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження 

центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання 

членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.  

      Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, 

використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа 

вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. 

        Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також 

громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа 

вважається громадянином України, який не має права на залік податків, 

сплачених за кордоном, передбаченого цим Кодексом або нормами 

міжнародних угод України. 

        Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються 

положення абзаців першого – четвертого п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 

ПКУ, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права. 

      Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне 

визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, 

встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи. 

         Звертаємо увагу, що одноразова (спеціальна) добровільна 

декларація подається безпосередньо декларантом  виключно в електронній 

формі.   

       Ваш добробут залежить від ваших власних рішень! Декларуйте! 

 

       Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

      Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  



youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

4. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування: чи може 

скористатися декларуванням особа, яка у період з 01 січня 2005 року 

перебувала на державній службі певний проміжок часу? 

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 

2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування 

громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її 

межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог 

законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не 

в повному обсязі податки і збори.  

           Пунктом 3 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ) декларантами не можуть бути особи, які за будь-

який рік, починаючи з 01 січня 2005 року, подавали або мають подавати 

декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та 

організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували 

або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало 

від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на 

відповідні посади).  

          Отже, якщо фізична особа у період з 01 січня 2005 року перебувала на 

державній службі та подавала декларацію відповідно до законів, що визначають 

чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, така 

особа не може скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне 

декларування.  
   

    Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 


