
Закон України № 1539: контролюючим органом проводиться камеральна перевірка 
одноразових (спеціальних) добровільних декларацій

      Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу, що 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» запроваджено одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів 
фізичних осіб.

Так, нормами до п. 6 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) встановлено, що декларант, який має намір скористатися одноразовим 
(спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, 
протягом визначеного цим підрозділом періоду одноразового (спеціального) добровільного 
декларування має право добровільно подати до центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику, одноразову (спеціальну) добровільну декларацію в 
порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
       При цьому в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається 
інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування.

Крім того, п. 13 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ ПКУ передбачено, що податкова 
перевірка центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, 
не проводиться щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою, що підпадає під 
дію п. 10 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ ПКУ доходів, за рахунок яких було одержано 
(набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені п. 10 підрозділу 9 
прим. 4 розділу ХХ ПКУ.

Водночас слід зазначити, що відповідно до п. 15 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ ПКУ 
одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку.
Так, зазначена декларація підлягає у порядку, передбаченому підрозділом 9 прим. 4 розділу 
ХХ Кодексу, камеральній перевірці, яку центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, проводить протягом 60 календарних днів, що настають за 
днем подання йому відповідної декларації (п. п. 15.1 п. 15 підрозділу 9 прим. 4 розділу ХХ 
ПКУ).

Зауважуємо, що метою проведення камеральної перевірки одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації є виявлення арифметичних та логічних помилок.
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