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1. Одноразове декларування: повернення надміру сплаченої суми збору 

 

  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.  

             Абзацем 1 пп. 15.1 п. 15 підрозділу 94 розділу XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що 

одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній 

перевірці, яку контролюючий орган проводить протягом 60 календарних днів, 

що настають за днем подання йому відповідної Декларації. 

            У випадку, коли за результатами камеральної перевірки відповідної 

Декларації контролюючий орган виявить арифметичну помилку, яка призвела 

до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (далі - Збір), декларант, який подав таку одноразову (спеціальну) 

добровільну декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати протягом 10 

календарних днів із дня отримання відповідного повідомлення за довільною 

формою контролюючого органу, та подати уточнюючу Декларацію протягом 20 

календарних днів з дня отримання такого повідомлення (абзац 4 пп. 15.1 п. 15 

підрозділу 94 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).  

            Якщо декларантом подано уточнюючу Декларацію, в якій сума Збору є 

меншою за суму Збору, сплачену на підставі попередньо поданої Декларації, 

повернення надміру сплаченої суми Збору відбувається у порядку, визначеному 

ст.43 ПКУ.  

            Звертаємо увагу, що згідно з п. 43.3 ст. 43 ПКУ, обов’язковою умовою 

для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання 

платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру 

утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються 

контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової 

декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік за 

результатами проведення перерахунку його загального річного 

оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково 

та/або надміру сплаченої суми та/або пені. 

 

             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  
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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: чи повинна фізична особа додавати до 

декларації документи, що підтверджують суму коштів, розміщених 

на рахунках у банках України в національній або іноземній валюті? 

 

  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.  

           Підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні 

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

об’єктами одноразового (спеціального) добровільного 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, зокрема, але не виключно: 

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. 

           Згідно з пп. 7.1 п. 7 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» 

ПКУ базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування (далі – Збір) для об’єктів декларування, 

визначених пп. «а» п. 4 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ 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.  
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           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. 

           Декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість 

таких об’єктів для нарахування Збору шляхом додання до Декларації 

засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість 

об’єктів декларування. 

           Отже, фізична особа, яка виявила бажання задекларувати кошти у 

національній та іноземній валюті, розміщені на рахунках у банках України, 

шляхом подання Декларації, зобов’язана документально підтвердити суму 

задекларованих коштів. Звертаємо увагу, що такі документи надаються 

одночасно з поданням 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  

 

#ЦифраДня 

 

3. Єдиний податок поповнив місцеві бюджети Донеччини на 977 млн 

гривень  

 

За 10 місяців 2021 року суб’єкти господарювання Донеччини, які 

перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих 

бюджетів області 977,3  млн грн єдиного податку, що на 13,5%  перевищує 

минулорічні показники. За рахунок такого приросту місцеві громади отримали 

на 116,3  млн грн більше, ніж у січні-жовтні 2020 року.  

Зазвичай переважну частину надходжень єдиного податку, а саме 69,7%  

від загальної суми, забезпечили фізичні особи-підприємці, сплативши до 

місцевих бюджетів понад 680 млн гривень.  

Натомість юридичними особами - платниками єдиного податку 

перераховано до місцевої казни 296,6  млн грн, у тому числі дві третини 

 надійшло від сільгоспвиробників області - 194,6 млн гривень.  
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Нагадуємо, що єдиний податок від малого підприємництва належить до 

тих податкових платежів, надходження якого стабільно і суттєво поповнюють 

місцевий бюджет та забезпечують життєдіяльність територіальних громад. 

Також єдиний податок належить до трійки лідерів у формуванні місцевих 

бюджетів Донеччини, поступаючись за розміром лише податку на доходи 

фізичних осіб та земельному податку.  

 

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  
 

 

#ЄдинийПодаток, #надходження, #ДПС_Донеччина 
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