
О д н о р а з о в е (спеціальне) добровільне 
декларування — це особливий порядок добровільного 
декларування фізичною особою активів, розміщених на території 
України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані за рахунок 
доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) 
оподаткування в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в 
повному обсязі податки і збори відповідно до вимог чинного 
законодавства та/або міжнародних договорів. 

Фізични особи—
резиденти, у тому 
числі самозайняті 
особи. 
Фізичні особи—
нерезиденти України, 
які на момент 
отримання об’єкту 
декларування були 
резидентами і які є чи 
були платниками 
податків. 

Гарантії суб'єктам 

декларування: 

Не проводиться по-

даткова перевірка 

щодо джерела отри-

мання декларантом 

чи фізичною особою 

доходів, за рахунок 

яких було одержано 

(набуто) задекларо-

вані таким деклара-

нтом активи. 

Декларації 
(відомості з них) не 

можуть бути викори-

стані в розслідуван-

нях та/або перевір-

ках стосовно декла-

ранта. 

Відомості , що міс-

тяться в деклараці-

ях, є конфіденцій-
ною інформацією. 

До декларанта, який 

сплатив у повному 

обсязі суму збору не 

можуть застосовува-

тись заходи забезпе-

чення кримінально-

го провадження  у 

зв'язку з придбан-

ням (одержанням) 

зазначених в декла-

рації активів за будь-

який з період до 1 

січня 2021 року то-

що. 

ЩО ТАКЕ ОДНОРАЗОВЕ (СПЕЦІАЛЬНЕ)  

ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ? 

М а л о л і т н і м / н е п о в н о л і т н і м  а б о 
недієздатним особам, або особам, 
дієздатність яких обмежена. 
Особам, по відношенню до яких з боку 
України застосовані спеціальні економічні 
та інші обмежувальні санкції. 
Особам, які за будь-який рік, починаючи з 1 
січня 2005 року, подавали або мають 
подавати декларації відповідно до законів, 
що визначають чи визначали правові та 
організаційні засади у сфері запобігання 
корупції. 

5% - загальна став-
ка (валютні цінності, роз-
міщені на рахунках у бан-
ках в Україні; права гро-
шової вимоги до резиде-
нтів України; об'єкти де-
кларування, визначені 
пп “б”-”е”п.4 підр. 94 

ПКУ); 
9% - закордонні активи; 
2,5% - активи у вигляді 
ОВДП. 
Як альтернативу плат-
ник може обрати ставку 
6%, 11,5%, 3% відповідно 
із сплатою податкового 
зобов'язання 3 рівними 
частинами щорічно. 
Тимчасово з 1 вересня 
2021 р. по 1 березня 
2022р. ставка збору, ви-
значена п. 8.2 п.8 підр. 
94 ПКУ, застосовується у 
розмірі 7% (альтернатива 
на три роки—9,5%). 

۷ нерухоме майно  ۷ рухоме майно  ۷ валютні цінності ۷ інші об'єкти 

З 1 вересня 
2021р. до  

1 вересня 2022 р. 

Коли декларуємо? 

Хто може  
задекларувати? 

Заборонено подавати  
декларацію: 

Ставки збору 

Об'єкти декларування 

Активи, що не потребують 

подання декларації: 

Квартира/квартири, загальна 

площа яких не перевищує 120 м
2 

Житловий будинок/будинки,  

загальна площа яких не перевищує 

240м
2 

технічні споруди до 60 м2 

земельні ділянки –  у межах норм 

безоплатної приватизації  

один транспортний засіб 

особистого некомерційного 

використання  

активи сумарною вартістю не 

більше  400 тис. грн  


