
 

 

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

1. Одноразове декларування: як розрахувати базу для нарахування 

збору щодо валютних цінностей? 

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.  

Об’єктами такого декларування, зокрема, можуть бути 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.  

Визначення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування (далі – Збір) для конкретних активів передбачено 

пунктом 7 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.  

Так, для валютних цінностей базою для нарахування Збору є грошова 

вартість відповідного об’єкта декларування або номінальна вартість грошової 

вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам.  

У разі якщо така грошова вартість визначена в іноземній валюті, вартість 

таких валютних цінностей зазначається у гривні за офіційним курсом 

національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним 

Національним банком України (далі – НБУ) станом на дату подання 

одноразової (спеціальної) добровільної декларації.  

У разі якщо така грошова вартість визначена у вигляді банківських 

металів, вартість банківських металів зазначається, виходячи з маси та 

облікової ціни банківських металів, розрахованої НБУ станом на дату подання 

декларантом одноразової (спеціальної) добровільної декларації.  

Звертаємо увагу, що декларант зобов’язаний документально підтвердити 

грошову вартість таких об’єктів для нарахування Збору шляхом додання до 

одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином 

копій документів.  
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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 

 

2. Одноразове декларування: від якої відповідальності звільняється 

декларант? 

 

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.  

 

Нормами пункту 13 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що сплата декларантом 

у повному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (далі – Збір), у тому числі донарахування грошового 

зобов’язання, у випадках, передбачених підрозділом 94  розділу ХХ «Перехідні 

положення» ПКУ, звільняє такого декларанта: 

- від відповідальності за порушення податкового та валютного 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи; 

- від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які 

стали джерелом одержання (набуття) активів, зазначених таким декларантом в 

одноразовій (спеціальній) добровільній декларації (у межах складу і вартості 

активів, зазначених в Декларації як об’єкт і база для нарахування Збору), що 

мали місце у будь-якому з податкових періодів до 01 січня 2021 року. 
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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 

 

3. Одноразове декларування: які санкції передбачені за несплату  

або сплату в неповному обсязі суми збору? 

 

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.  

          Згідно з абзацом другим пункту 12 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу сплата збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 

календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної 

декларації.  

  У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) 

добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома 

рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 

календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної 

декларації; другого платежу – до 01 листопада 2023 року; третього платежу – 

до 01 листопада 2024 року.  

  У випадку несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з 

одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в 

одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений строк 
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одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на 

декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від 

відповідальності.  

          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  

 

 


