
Увага! Особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного 
декларування активів фізичних осіб

Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області повідомляє :

      Законом №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» врегульовано особливості застосування одноразового (спеціального) 

добровільного декларування активів фізичних осіб.

      Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий порядок 

добровільного декларування фізичною особою (визначеною відповідно до п.З підрозділу 94 ) 

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 1 січня 

2021 року.

      Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року 

до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування.

      Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним 

порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу 

або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова (спеціальна) 

добровільна декларації.

      Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування - це одноразовий 

обов'язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості 

належних йому активів з урахуванням ставок такого збору (визначених підрозділом, та 

відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

      З текстом Закону «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»  від 15 

червня 2021 року № 1539-IX можна ознайомитися за посиланням : 

http://www.golos.com.ua/article/348708
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