
Центральне міжрегіональне
управління ДПС по роботі з ВПП

Державна податкова служба України 

Підписуйтесь на Telegram-канал 
Державної податкової служби України 

 https://t.me/tax_gov_ua  
 

Спілкуйся з Податковою службою
дистанційно за допомогою сервісу

«InfoTAX» 

Офіційний вебпортал Державної податковоїї
служби України: tax.gov.ua 

 
Інформаційно-довідковий департамент ДПС

України: 0-800-501-007 
 

Гаряча лінія ДПС України «Пульс»:
 0-800-501-007 (напрямок «4»)

 
Кваліфікований надавач електронних довірчих

послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)

22 лютого 2022 року

Дізнавайся 
більше про

декларування
Податкова амністія: чи

 потрібно додавати до декларації
документи, які підтверджують суму
коштів, розміщених на рахунках у

банках України?
 
 



Центральне міжрегіональне управління
ДПС по роботі з великими платниками
податків інформує, що відповідно до п. 1
підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України
від 02 грудня 2010 року №  2755-VI із
змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
одноразове (спеціальне) добровільне
декларування – це особливий порядок
добровільного декларування фізичною
особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ,
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 01
січня 2021 року.
 
Згідно з п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд.
ХХ «Перехідні положення» ПКУ об’єктами
одноразового (спеціального)
добровільного декларування можуть бути
визначені підпунктами 14.1.280  і  14.1.281  п. 

14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що
належать декларанту на праві власності (в
тому числі на праві спільної часткової або
на праві спільної сумісної власності) і
знаходяться (зареєстровані, перебувають
в обігу, є на обліку тощо) на території
України та/або за її межами станом на
дату подання, у тому числі, але не
виключно:

валютні цінності (банківські метали, крім
тих, що не розміщені на рахунках,
національна валюта (гривня) та іноземна
валюта, крім коштів у готівковій формі, та
права грошової вимоги (у тому числі
депозит (вклад), кошти, позичені третім
особам за договором позики), оформлені у
письмовій формі з юридичною особою або
нотаріально посвідчені у разі виникнення
права вимоги декларанта до іншої фізичної
особи.

При цьому відповідно до п.п. 7.1 п. 7
підрозділу 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні
положення» ПКУ для об’єктів
декларування, визначених п.п. «а» п. 4
підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні
положення» ПКУ:

базою      для        нарахування      збору         з
 одноразового (спеціального)
добровільного декларування (далі – Збір) є
грошова вартість відповідного об’єкта
декларування або номінальна вартість
грошової вимоги, у тому числі за
позиками, наданими третім особам. У разі
якщо така грошова   вартість   визначена   в 

іноземній валюті, вартість таких валютних
цінностей зазначається у гривні за
офіційним курсом національної валюти до
відповідного виду валютних цінностей,
визначеним Національним банком України
(далі – НБУ) станом на дату подання
одноразової (спеціальної) добровільної
декларації. У разі якщо така грошова
вартість визначена у вигляді банківських
металів, вартість банківських металів
зазначається, виходячи з маси та облікової
ціни банківських металів, розрахованої
НБУ станом на дату подання декларантом
одноразової (спеціальної) добровільної
декларації.

Декларант зобов’язаний документально
підтвердити грошову вартість таких
об’єктів для нарахування Збору шляхом
додання до Декларації засвідчених
належним чином копій документів, що
підтверджують вартість об’єктів
декларування.

Враховуючи викладене, фізична особа, яка
виявила бажання задекларувати кошти у
національній та іноземній валюті,
розміщені на рахунках у банках України,
шляхом подання Декларації, зобов’язана
документально підтвердити суму
задекларованих коштів. При цьому такі
документи надаються одночасно з
поданням Декларації.


