
Державна податкова слуЖба України

Що таке одноразове (спеціальне) добровільне 
декларування?

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування
-  це особливий порядок добровільного декларування 
фізичною особою активів, розміщених на території 
України та/або за ї ї  межами, якщо такі активи були 
одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх 
нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з

Головне управління ДПС 
у Рівненській області

1

яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі 
податки і збори відповідно до вимог чинного 
законодавства та/або міжнародних договорів
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Хто може задекларувати?

ж

Фізичні особи - резиденти, 
у  тому числі самозайняті особи

/ ' \

Ваш добробут 
залежить від 
ваших власних 
рішень

У

Фізичні особи - нерезиденти України, 
які на момент отримання об’єкту 
декларування були резидентами 
і які є чи були платниками податків

Спілкуйся з 
Податковою службою 

дистанційно за 
допомогою 

сервісу “ІпГоТАХ”
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Терміни подання декларації

з 1 вересня 
2021 року

до 1 вересня 
2022 року

V

Часи 
змінюються і 

ми змінюємось 
з ними. 

Декларуй
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НЕРУХОМЕ МАЙНО

•земельні ділянки;
•об'єкти житлової нерухомості; 
•об’єкти нежитлової 
нерухомості

РУХОМЕ МАЙНО

•транспортні засоби та інші 
самохідні машини і 
механізми;
•інше цінне рухоме майно 
(предмети мистецтва та 
антикваріату, дорогоцінні 
метали, дорогоцінне 
каміння, ювелірні вироби 
тощо)

ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

•банківські метали, крім тих, 
що не розміщені на рахунках; 
• національна валюта 
(гривня);
•іноземна валюта, крім коштів 
у готівковій формі

ІНШІ ОБ'ЄКТИ
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 та/або фінансові інструменти, визначені
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Активи, про які фізична особа має право не повідомляти 
при одноразовому декларуванні

громадянин має право не подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію у разі 
якщо він має у власності (утому числі спільної сумісної або спільної часткової власності) 
нерухоме майно, розташоване на території України, а саме:
- квартиру або квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 квадратних 
метрів;
-житловий будинок або житлові будинки, зареєстровані у встановленому порядку в 
Україні, загальна площа яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрів;
--нежитлові будинки некомерційного призначення або нежитлові будинки незавершеного 
будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 
квадратних метрів;
-земельні ділянки, сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норм 
безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України.
Також не подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію можуть 
які мають:
- один транспортний засіб особистого некомерційного використання, виключен 
призначені для перевезення 10 осіб і більше;
-активи, крім зазначених вище, сумарна вартість яких не перевищує 400 тися 
станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільне^ 
декларування.
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Як декларувати?

І  Одноразова (спеціальна) добровільна декларація ' Л

подається:

безпосередньо декларантом;

в електронній формі;
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у Рівненській області

Гаряча лінія щодо питань подання одноразової 
добровільної декларації діє щоденно 

у Головному управлінні ДПС у Рівненській області
ш

ПІБ Телефон міський

Іванчик Віта Григорівна (0362)692-528

Крат Галина Степанівна (0362)692-628 

Вакольчук Тетяна Геннадіївна (0362)692-552

Електронна адреса

1700 ЇІ2 асітіп@икг.пеІ 

1700 5егуісе@икг.пеІ 

1700 2ті@икг.
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