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Ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування  

 

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що збір з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об'єктів 

справляється за ставками: 

5 відсотків: 

щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні 

та щодо права грошової вимоги до резидентів України; 

щодо об'єктів декларування, що знаходяться (зареєстровані) в Україні 

(нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти житлової і нежитлової 

нерухомості), рухоме майно, частки (паї) у майні юридичних осіб або в 

утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові 

права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери, права на отримання 

дивідендів, процентів, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки 

(паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної 

особи,  інші активи фізичної особи); 

Звертаємо увагу, що як альтернативу платник податків може обрати 

ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов'язання трьома рівними 

частинами щорічно. 

9 відсотків: 

щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках 

або які зберігаються в іноземних фінансових установах, та щодо права 

грошової вимоги до нерезидентів України; 

щодо об'єктів декларування, що знаходяться (зареєстровані) за кордоном 

(нерухоме майно (земельні ділянки, об'єкти житлової і нежитлової 

нерухомості), рухоме майно, частки (паї) у майні юридичних осіб або в 

утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові 

права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери, права на отримання 

дивідендів, процентів, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки 

(паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної 

особи,  інші активи фізичної особи); 

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка із 

сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно. 

Зверніть увагу: у разі подання одноразової (спеціальної) добровільної 

декларації  у  періоді  з  01 вересня 2021 року по 01 березня 2022 року замість 

9 відсотків застосовується ставка збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування розмірі 7 відсотків Як альтернативу платник 
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податків може обрати ставку 9,5 відсотків зі сплатою податкового 

зобов’язання трьома рівними частинами щорічно. 

2,5 відсотка щодо номінальної вартості державних облігацій України з 

терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, 

придбаних декларантом у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 

року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із 

сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно. 

 

Довідково: кампанія одноразового (спеціального) добровільного 

декларування активів фізичних осіб триватиме з 01 вересня 2021 року до 01 

вересня 2022 року. 

Подання одноразової добровільної декларації передбачено Законом 

України від 15 червня 2021 року № 1539-IX  «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». 

 
 


