
Вдосконалення
податкової
культури
громадян 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО
ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ



Одноразове
(спеціальне)
добровільне
декларування 
особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, 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 01



 ПРОВОДИТЬСЯ З 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ ДО 1 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ  
ТА ПЕРЕДБАЧАЄ СПЛАТУ ЗБОРУ З ОДНОРАЗОВОГО
(СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ 
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Одноразове (спеціальне)
добровільне декларування 



Одноразова (спеціальна)
добровільна декларація

подається виключно декларантом
в електронній формі
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ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ (КРІМ КОШТІВ У
ГОТІВКОВІЙ ФОРМІ)

04 Об’єктами одноразового
(спеціального) добровільного

декларування можуть бути:

ЦІННІ ПАПЕРИ

РУХОМЕ МАЙНО

НЕРУХОМЕ МАЙНО, ТАКОЖ ОБ’ЄКТИ
НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

ЧАСТКИ У МАЙНІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЯКІ
ЗНАХОДЯТЬСЯ В

УКРАЇНІ ЧИ ЗА
КОРДОНОМ

 ІНШІ АКТИВИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ



 ОДНОРАЗОВИЙ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
ПЛАТІЖ, РОЗМІР ЯКОГО

САМОСТІЙНО РОЗРАХОВУЄТЬСЯ
ДЕКЛАРАНТОМ З ВАРТОСТІ

НАЛЕЖНИХ ЙОМУ АКТИВІВ З
УРАХУВАННЯМ СТАВОК ТАКОГО

ЗБОРУ, ТА ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ НИМ В
ОДНОРАЗОВІЙ (СПЕЦІАЛЬНІЙ)

ДОБРОВІЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ
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Збір з одноразового
(спеціального)
добровільного
декларування



5%

щодо валютних цінностей на
рахунках у банках в Україні, а

також інших активів, що
знаходяться (зареєстровані) в

Україні
 

 * Як альтернативу платник податків
може обрати ставку 6% із сплатою
податкового зобов’язання трьома

рівними частинами щорічно

Ставки оподаткування
доходів

9%

щодо валютних цінностей на
рахунках в іноземних

фінансових установах, а також
з інших активів, що

знаходяться за кордоном
 

 * Як альтернативу платник податків
може обрати ставку 11,5% із сплатою

податкового зобов’язання трьома
рівними частинами щорічно

2,5% 

щодо номінальної вартості
державних облігацій України,

придбаних декларантом у
період з 1 вересня 2021 року

до 31 серпня 2022 року
 

* Як альтернативу платник податків
може обрати ставку 3% із сплатою
податкового зобов’язання трьома

рівними частинами щорічно
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Подача одноразової (спеціальної)
добровільної декларації є правом, а

не обов'язком фізичної особи.
Декларант звільняється від

кримінальної, адміністративної та
фінансової відповідальності у випадку

декларування таких активів.


