
 
 

 

 

Щодо яких активів не здійснюються нарахування та сплата збору з 

одноразового (спеціального) добровільного декларування 

Згідно з п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) склад та 

обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою 

права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (далі – Декларація) 

вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового 

законодавства, становлять:  

1) активи (крім визначених підпунктами 2 і 3 п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні 

положення» ПКУ), сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн. станом на дату 

завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування (тобто, станом 

на 31 серпня 2022 року). У разі якщо грошова вартість таких активів визначена в іноземній 

валюті/банківських металах, їх вартість зазначається у гривні за офіційним курсом 

національної валюти до іноземної валюти, установленим Національним банком України (далі 

– НБУ)/облікової ціни банківських металів, розрахованої НБУ на дату подання декларантом 

Декларації;  

2) нерухоме майно, розташоване на території України, яке станом на дату завершення 

періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування належало фізичній особі 

на праві власності (у тому числі спільної сумісної або спільної часткової власності), що 

підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:  

а) об’єкти житлової нерухомості:  

квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 кв.м, або майнові 

права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у 

багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;  

житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку 

в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв.м, або житловий будинок 

незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа 

якого/яких сукупно не перевищує 240 кв.м, за умови наявності у такої фізичної особи права 

власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;  



б) об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного призначення та/або 

нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна 

площа яких не перевищує 60 кв.м;  

в) земельні ділянки, сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норми 

безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року 

№ 2768-III із змінами та доповненнями (далі – ЗКУ).  

Відповідно до ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм 

земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:  

- для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для 

членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, 

міської ради, де знаходиться фермерське господарство;  

- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;  

- для ведення садівництва – не більше 0,12 га;  

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не 

більше 0,10 га;  

- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;  

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га;  

3) один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного 

засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, легкового 

автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тис. куб. см та/або 

середньоринковою вартістю понад 400 тис. грн., мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів 

двигуна понад 800 куб. см., літака, гелікоптера, яхти, катера), право власності на який було 

зареєстровано відповідно до законодавства України станом на дату завершення періоду 

Декларування.  

Щодо активів фізичної особи, визначених п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні 
положення» ПКУ, не здійснюються нарахування та сплата збору з одноразового (спеціального) 
добровільного декларування. 

 

 

 

 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу«InfoTAX» 

Інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби України: 0-800-501-007 

«Гаряча лінія" ДПС України "Пульс": 0800-501-007 (напрямок «4») Акредитований центр сертифікації ключів: 

0-800-501-007 (напрямок «2»), 044-284-00-10, (0462) 77-49-27 Вебсайт ДПС: https://tax.gov.ua/ 

Субсайт Головного управління ДПС у Чернігівській області: https://ch.tax.gov.ua/  

14000, Чернігів, вул. Реміснича, 11, тел.: (0462) 652-300 

https://t.me/infoTAXbot
https://tax.gov.ua/
https://ch.tax.gov.ua/

