ОДНОРАЗОВЕ (СПЕЦІАЛЬНЕ) ДОБРОВІЛЬНЕ
ДЕКЛАРУВАННЯ
Визначення:
Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий
порядок добровільного декларування фізичними особами власних
активів, які були набуті за рахунок доходів, з яких не були сплачені або
сплачені не в повному обсязі податки і збори, або які не були
задекларовані відповідно до законодавства протягом будь-якого
періоду до 1 січня 2021 року.
Гарантується нерозголошення державними органами відомостей, що
містяться в одноразових добровільних деклараціях.
Хто може подати одноразову декларацію:
 фізичні особи – резиденти України;
 фізичні особи, які не є резидентами України, але які були
резидентами на момент отримання об'єктів декларування.
Хто не може подати одноразову декларацію:

малолітні/неповнолітні,

недієздатні особи,

а також не можуть подати одноразову декларацію:

Особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року,
виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»*
________________
*національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні
визначні публічні функції, а саме:
Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх
заступники;
керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його
заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;
керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями,
посади яких належать до категорії "А";
Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
народні депутати України;
Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку
України;
голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих
судів;
члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
Генеральний прокурор та його заступники;
Голова Служби безпеки України та його заступники;
Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова
та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань
запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та
члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних
органів;
надзвичайні і повноважні посли;
начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі
Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України,
Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки
України, голови та судді апеляційних судів;
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних
підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо
чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
члени керівних органів політичних партій;

Що можна задекларувати:
1) валютні цінності, (мають бути розміщені на рахунках у банківських
установах):
 національну валюту (гривня);
 депозити;
 банківські метали;
 права грошової вимоги;
2) нерухоме майно:

 земельні ділянки;
 об’єкти житлової нерухомості;
 нежитлова нерухомість;
3) рухоме майно:
 транспортні засоби та інші самохідні машини;
 предмети мистецтва та антикваріату;
 дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби;
4) інші об’єкти:
 частки у майні юридичних осіб, корпоративні права,
 майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;
 цінні папери;
 права на отримання дивідендів, іншої майнової вигоди;
 інші активи (майно, пам’ятні банкноти та монети, майнові права).
Що не можна декларувати:
 готівкові кошти;
 активи, які знаходяться на території країни-агресора;
 активи, одержані внаслідок кримінального правопорушення, крім
тих правопорушень, які стосувалися ухилення від сплати податків;
 активи, стосовно яких розпочато досудове розслідування або
судове провадження.
Не потребують декларування (вважаються задекларованими):
 грошові кошти або інші активи, сумарна вартість яких не
перевищує 400 тис грн.;
 квартири загальною площею до 120 м2 включно;
 житлові будинки загальною площею до 240 м2 включно;
 нежитлові приміщення загальною площею до 60 м2 включно;
 земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує норми
безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу
України;
 один транспортний засіб некомерційного використання**

________________
**крім транспортного засобу для перевезення 10 осіб і більше, автомобіля з робочим
об'ємом циліндрів двигуна від 3 тис см3 дорожчий 400 тис. грн., літака, гелікоптера, яхти,
катера

Як подати одноразову декларацію?
Виключно в електронній формі через електронний кабінет платника
податків.
Які терміни подання одноразової декларації?
З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.
Термін сплати одноразового збору:
Протягом 30 календарних днів з дня подання одноразової декларації.
Ставки одноразового збору:

5% – якщо активи знаходяться в Україні (6% – якщо сплата буде
здійснюватися трьома рівними частинами щорічно)

9% – якщо активи знаходяться за кордоном (11,5% – якщо сплата
буде здійснюватися трьома рівними частинами щорічно).

2,5 % – якщо активи у вигляді державних облігацій України (3% якщо сплата буде здійснюватися трьома рівними частинами щорічно).
Якщо задекларовану суму одноразового збору не сплачено/сплачено не
в повному обсязі у встановлені терміни, така декларація вважається
неподаною.

Гарантії суб’єктам декларування:

не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання
доходів, за рахунок яких було одержано задекларовані активи;

відомості, які містяться в одноразових деклараціях є
конфіденційною інформацією, не підлягають розголошенню і не
можуть бути використані в розслідуваннях або перевірках стосовно
декларанта;


до декларанта, який своєчасно та у повному обсязі сплатив суму
одноразового збору, не можуть застосовуватися заходи кримінального
провадження, вчинятися слідчі дії та розпочинатися адміністративні
провадження у зв’язку з придбанням зазначених у одноразовій
декларації активів.
При цьому слід мати на увазі
Кабінету Міністрів України дано доручення протягом дев'яти
місяців з дня набрання чинності Законом України від 15.06.2021
№1539 (до 21 квітня 2022 року) розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект щодо посилення контролю за
повнотою оподаткування доходів фізичних осіб.
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