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1. Щодо надання уточнюючої одноразової добровільної декларації 

 

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. 

Відповідно до п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) одноразова (спеціальна) 

добровільна декларація (далі – Декларація) підлягає перевірці у спеціальному 

порядку. 

Уточнююча Декларація подається декларантом: 

– у разі виявлення контролюючим органом, за результатами камеральної 

перевірки арифметичних та логічних помилок у відповідній Декларації, що не 

призвели до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування (абзац другий п.п. 15.1 п. 15 підрозд. 9 прим. 4 

розд. XX ПКУ); 

– у разі виявлення контролюючим органом, за результатами камеральної 

перевірки відповідної Декларації арифметичної помилки, що призвела до 

недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (абзац третій п.п. 15.1 п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ); 

– у разі виявлення контролюючим органом, за результатами камеральної 

перевірки відповідної Декларації арифметичної помилки, що призвела до 

переплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (абзац четвертий п.п. 15.1 п. 15 підрозд. 9 прим. 4розд. XX 

ПКУ); 

– після подання Декларації з урахуванням положень абзацу першого п. 9 

підрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ та протягом періоду одноразового 

(спеціального) добровільного декларування декларант може одноразово 

скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та/або 

іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на 

спеціальному рахунку (абзац другий п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ). 

При цьому, згідно з абзацом першим п. 9 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

ПКУ для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування 

декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у 

готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із 

спеціальним режимом використання в банках України до подання Декларації. 

Після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) 

добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий 

розрахунок до раніше поданої Декларації виключно у випадках, передбачених 

підрозд. 9 прим. 4 розд. XX ПКУ (абзац перший п.п. 6.3 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 

розд. XX ПКУ). 



При цьому, в даному випадку уточнююча Декларація подається 

декларантом за умови подання ним звітної (нової звітної) Декларації до строку 

закінчення зазначеного декларування та отримання за результатами 

проведеної камеральної перевірки повідомлення. 

Уточнююча Декларація подається протягом 20 календарних днів з дня 

отримання такого повідомлення. 

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. Як відкрити спеціальний рахунок для цілей одноразового 

добровільного декларування 

  

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області 

інформує, що для цілей одноразового (спеціального) добровільного 

декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній 

валютах у готівковій формі або банківських металах на поточних рахунках із 

спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової 

(спеціальної) добровільної декларації. 

Нацбанк постановою від 05.08.2021 № 83 затвердив Положення про 

порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для 

цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування.  

Положення регулює порядок відкриття, зарахування готівкових коштів у 

національній та іноземних валютах, банківських металів та закриття банками 

України поточних рахунків із спеціальним режимом використання фізичним 

особам, у тому числі самозайнятим особам, які мають право скористатися 

одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням.  

Банк до відкриття спеціального рахунку та внесення коштів у готівковій 

формі в національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною 

поставкою здійснює:  

- належну перевірку суб'єктів первинного фінансового моніторингу;  



- перевірку наявності декларанта в переліку осіб, пов'язаних з провадженням 

терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а 

також спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).  

Також банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження цих 

активів у випадках, передбачених законодавством у сфері фінансового 

моніторингу, після зарахування їх на спеціальний рахунок декларанта. 

Банк відкриває спеціальний рахунок відповідно до вимог Інструкції про 

порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських 

рахунків банків - резидентів і нерезидентів. Декларант додатково до документів 

про відкриття спеціального рахунку подає анкету та заяву.  

Так, декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на 

нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою 

на переказ готівки, а у реквізиті "Призначення платежу / зміст операції" 

зазначає "добровільне декларування". 

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських 

металів декларант має право перерахувати грошові кошти, банківські метали на 

власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України або 

зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок. Окрім 

того, декларант може подати в банк заяву та використовувати надалі цей 

рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних 

потреб. 

Після подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та 

протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування 

декларант може одноразово скористатися правом додаткового розміщення 

коштів у національній та іноземній валюті у готівковій формі або банківських 

металах на спеціальному рахунку, та у такому разі подати уточнюючу 

одноразову (спеціальну) добровільну декларацію. 

Вимоги Податкового кодексу щодо відкриття декларантом поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання в банках України для цілей 

одноразового (спеціального) добровільного декларування поширюються 

виключно на кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, а 

отже не застосовуються до коштів, які вже розміщені декларантом на поточних 

рахунка у банку. 

Крім того, нормами підрозділу 9 прим. 4 розділу XX Кодексу та 

Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських 

металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування не 

встановлено обмежень щодо відкриття фізичною особою, яка має у власності 

кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, окремих 

поточних рахунків зі спеціальним режимом використання у національній 

валюті та іноземній валюті у різних банках 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 добровільне декларування: кошти на депозитному 

(вкладному) банківському рахунку 

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, 

що з 1 вересня триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного 

декларування, під час якої громадяни мають можливість задекларувати активи, 

з яких раніше не були сплачені податки. 

     Відповідно до пункту 1 підрозділу 9 прим. 4 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПК України) одноразове 

(спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного 

декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 підрозділу 9 прим. 4 

розділу ХХ ПК України, 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. 

     При цьому об’єктами одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені 

підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 пунктом 14.1 статті 14 ПК України 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 (далі – Декларація), у тому числі валютні цінності 

(банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта 

(гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової 

вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за 

договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або 

нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої 



фізичної особи (підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 9 прим. 4 розділу XX 

«Перехідні положення» ПК України). 

     Враховуючи викладене, у разі якщо фізична особа володіє коштами, які 

розміщенні на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були 

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

законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість 

задекларувати такі кошти шляхом подання Декларації та сплатити збір з 

одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою. 

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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4. Щодо декларування об’єкта нерухомості, що перебуває у спільній 

частковій власності кількох осіб 

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, 

що з 1 вересня триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного 

декларування, під час якої громадяни мають можливість задекларувати активи, 

з яких раніше не були сплачені податки. 

Кожен із співвласників має право на декларування своєї частини об’єкту 

нерухомого майна, придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені або 

сплачені не в повному обсязі податки і збори, з урахуванням норм Цивільного 

кодексу України. 

Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктами 

одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути 

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

нерухомості), що належить декларанту на праві власності (в тому числі на праві 

спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходиться 

(зареєстроване, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами 

станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі 

– Декларація). 



Пунктом 10 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ 

визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі 

невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються 

такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового 

законодавства. 

До таких активів відноситься, зокрема нерухоме майно, розташоване на 

території України, яке станом на дату завершення періоду одноразового 

(спеціального) добровільного декларування належало фізичній особі на праві 

власності (у тому числі спільної сумісної або спільної часткової власності), що 

підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі: 

     а) об’єкти житлової нерухомості: 

– квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 кв.м, 

або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку 

квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку 

незавершеного будівництва; 

– житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у 

встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не 

перевищує 240 кв.м, або житловий будинок незавершеного будівництва чи 

будинки незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не 

перевищує 240 кв.м, за умови наявності у такої фізичної особи права власності 

на земельну ділянку відповідного цільового призначення; 

     б) об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного 

призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва 

некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 кв. метрів. 

Відповідно до частини першої ст. 356 Цивільного кодексу України від 

16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями (далі – ЦКУ) 

власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві 

власності є спільною частковою власністю. 

Частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо 

інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом (частина 

перша ст. 357 ЦКУ). 

Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з 

них у праві власності є спільною сумісною власністю (частина перша ст. 368 

ЦКУ). 

Частиною другою ст. 370 ЦКУ визначено, що у разі виділу частки із майна, 

що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із 

співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не 

встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду. 

Згідно з частиною третьою ст. 369 ЦКУ співвласники мають право 

уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження 

спільним майном. 

Отже, кожен із співвласників має право на декларування своєї частини 

об’єкту нерухомого майна, придбаного за рахунок доходів, з яких не були 

сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, з урахуванням норм 

ЦКУ. 



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  

 


