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Одноразове декларування: активи, які не можуть бути об’єктами 

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.  

 Звертаємо увагу, що об’єктами одноразового (спеціального) 

добровільного декларування не можуть бути: 

       а) активи фізичної особи, одержані (набуті) декларантом внаслідок 

вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім 

кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов’язаних 

із: 

        - ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); 

       - ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування; 

- порушеннями у сфері валютного законодавства; 

- порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині 

порушення, передбаченого п. 12 ст. 50 Закону України від 11 січня 2001 року № 

2210-III «Про захист економічної конкуренції» із змінами та доповненнями; 

      б) активи фізичної особи, які належать фізичній особі – резиденту, у тому 

числі самозайнятій особі, а також фізичним особам, 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 (далі – Декларант), стосовно якого розпочато досудове 

розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212 прим. 1, а також 

ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних 

декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з 

податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо кримінальне 

правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, 

валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено 

на контролюючі органи) Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 

року № 2341-III із змінами та доповненнями (далі – ККУ); 

     в) активи фізичної особи або юридичної особи, які належать 

Декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-

якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209, 258 прим. 5 

і 306, частинами першою і другою ст. 368 прим. 3, частинами першою і другою 

ст. 368 прим. 4, статтями 368, 368 прим. 5, 369 і 369 прим. 2 ККУ, та/або які 
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підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12 

розділу III Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 

року № 1618-IV із змінами та доповненнями; 

     г) кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання 

одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій 

формі; 

      ґ) активи декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках 

фінансових установ та/або розташовані (зареєстровані) на території країни, 

визнаної державою-агресором згідно із законом, чи мають джерела походження 

з такої країни. 

 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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Одноразове добровільне декларування триває: строки сплати збору 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, 

що 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, що передбачає сплату такого 

платежу трьома рівними частинами, сплата збору здійснюється декларантом:  

- першого платежу - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової 

(спеціальної) добровільної декларації;  

- другого платежу - до 1 листопада 2023 року;  

- третього платежу - до 1 листопада 2024 року.  

У разі подання декларантом уточнюючої одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації:  

- якщо сума збору, визначена в уточнюючій декларації, є меншою за суму 

збору, сплачену на підставі попередньо поданої декларації, повернення надміру 

сплаченої суми збору здійснюється у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ;  

- якщо сума збору, 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.  

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій 

(спеціальній) добровільній декларації, у встановлений цим підрозділом строк 

така декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються 

передбачені цим підрозділом 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  
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Одноразове декларування: як подати декларацію 

        
      Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, 

що згідно з Законом України від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян 

шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування 

фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до 

бюджету» у період з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року проводиться 

одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. 

 Одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) 

подається в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету. 

 Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: 

http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС після   

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). 

 Для заповнення та подання Декларації користувачу необхідно в меню «ЕК 

для громадян» приватної частини Електронного кабінету перейти у розділ 

«Одноразова (спеціальна) добровільна декларація». 

 Ознайомитись з формою декларації, зразком її заповнення та покроковою 

інструкцією щодо її подання можна на офіційному вебпорталі ДПС України у 

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  

 
 


