#ДПС_Донеччини_пояснює
Щодо легалізації документів до одноразової добровільної декларації
Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує,
що відповідно до абзацу десятого п.п. 7.2 п. 7 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) декларант
зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування
шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі –
Декларація) засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують
вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться
(зареєстровані) за межами України.
Згідно з п. 1 ст. 13 Закону України від 23 червня 2005 року № 2709-IV
«Про міжнародне приватне право» документи, що видані уповноваженими
органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в
Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або
міжнародним договором України.
Отже, легалізації підлягають документи, які видані уповноваженими
органами іноземних держав у встановленій формі.
Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 4 Закону України від
03 липня 2012 року № 5029-VI «Про засади державної мовної політики» із
змінами та порушеннями (далі – Закон № 5029) визначено, що основи
державної мовної політики визначаються Конституцією України від 28 червня
1996 року № 254к/96-ВР із змінами та доповненнями (далі – Конституція), а
порядок застосування мов в Україні – Законом № 5029.
Частиною другою ст. 6 Закону № 5029 визначено, що українська мова як
державна мова обов’язково застосовується на всій території України при
здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у
міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах
і порядку, що визначаються Законом № 5029.
Оскільки українська мова як державна мова обов’язково застосовується на
всій території України при здійсненні повноважень органами виконавчої влади,
то декларант, у разі якщо об’єкти декларування знаходяться за межами
України, одночасно з поданням Декларації зобов’язаний надати легалізовані в
установленому порядку документи, які супроводжуються нотаріально
засвідченим перекладом українською мовою.
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
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youtube.com/TaxUkraine
youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за
допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot
#ДПС_Донеччини_пояснює
Питання-відповіді
щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування
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.
1. В яких випадках подається уточнююча одноразова (спеціальна)
добровільна декларація?
Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 4 розділу ХХ «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 підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу
9 4 розділу ХХ 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 підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4 розділу ХХ
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 підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4 розділу
ХХ ПКУ);
- після подання Декларації з урахуванням положень абзацу першого
пункту 9 підрозділу 9 4 розділу ХХ ПКУ та протягом періоду одноразового
(спеціального) добровільного декларування декларант може одноразово
скористатися правом додаткового розміщення коштів у національній та/або
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іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металах на
спеціальному рахунку (абзац другий пункту 9 підрозділу 9 4 розділу ХХ ПКУ).
При цьому, згідно з абзацом першим пункту 9 підрозділу 9 4 розділу ХХ
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
підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ (абзац перший підпункту 6.3 пункту 6 підрозділу
9 4 розділу ХХ 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.
2. В який термін необхідно сплатити суму недоплати збору з одноразового
(спеціального) добровільного декларування у разі подання декларантом
уточнюючої декларації?
Згідно з пунктом 12 підрозділу 9 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ,
у разі подання декларантом уточнюючої Декларації, якщо сума збору з
одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір),
визначена в уточнюючій Декларації, є більшою за суму Збору, сплачену на
підставі попередньо поданої Декларації, декларант, який подав відповідну
декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати Збору в розмірі такої
різниці протягом 30 календарних днів з дати подання уточнюючої Декларації.
3. В який термін сплачується сума недоплати збору з одноразового
(спеціального) добровільного декларування, яка виникла за результатами
камеральної перевірки?
Відповідно до підпункту 15.1 пункту 15 підрозділу 9 4 розділу ХХ
«Перехідні положення» 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, декларант, який подав Декларацію, зобов’язаний
сплатити суму такої недоплати протягом 10 календарних днів з дня отримання
відповідного повідомлення за довільною формою контролюючого органу та
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подати уточнюючу відповідну Декларацію 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
#ДПС_Донеччини_пояснює
Одноразове декларування: подання 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.
Форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядок її
подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 серпня
2021 року №439.
Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається в електронному
вигляді через приватну частину Електронного кабінету.
Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після
проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням
кваліфікованого
електронного
підпису,
отриманого
у
будь-якого
Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану
систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням:
http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Для подання Декларації до податкової служби у головному меню
приватної частини Електронного кабінету необхідно обрати режим «ЕК для
громадян», перейти у розділ «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація»
та натиснути «+Створити» для подальшого її заповнення.
Ознайомитись з формою декларації, зразком її заповнення та покроковою
інструкцією щодо її подання можна на офіційному вебпорталі ДПС України у
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банері «Одноразове добровільне декларування», розділ «Декларація» за
посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/deklaratsiya/.
.

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

