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Одноразове (“нульове”) 

декларування доходів, майна та 

фінансового стану фізичних осіб
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Етапи 

І етап (2016 рік):

 Подання фізичними особами,  разової декларації про майновий стан та 

доходи, в якій відображаються майновий стан (власне нерухоме/рухоме 

майно, кошти, цінні папери тощо) та доходи станом на 01.01.2016, у тому 

числі з яких не було сплачено установлені податки, збори та платежі. 

 Можливість уточнення даних декларації протягом періоду декларування.

ІІ етап (з 2017 року): 

 Застосування фіскальними органами методів контролю за витратами та 

доходами у  майбутніх періодах щодо фізичних осіб, на яких поширюється дія 

Закону України «Про запобігання корупції», в т.ч. державні службовці, посадові 

особи місцевого самоврядування, народні депутати України, депутати місцевих 

рад тощо  (у разі перевищення розміру витрат, понесених протягом звітного 

року над отриманими доходами визначатиметься грошове зобов’язання).



Суб'єкти декларування

Фізичні особи:

 резиденти та/або

 громадяни України,

які отримують доходи та/або володіють

майном, на території України та/або за її

межами

 3- 4 квартал 2016 року
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Строки подання декларації



Об'єкти декларування :

 кошти у національній та іноземній  валюті (у готівковій і безготівковій 
формі);

 банківські метали та інші валютні цінності;

 цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі;

 транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми;

 цінне рухоме майно, у тому числі ювелірні вироби, предмети 
мистецтва, дорогоцінне каміння тощо;

 нерухоме майно;

 частки (паї) у майні юридичних осіб, в тому числі частки (паї) у майні 
юридичних осіб або фінансові інструменти, належні чи передані в 
управління іншій особі, стосовно яких особа є вигодоодержувачем, 
інші майнові (речові), нематеріальні активи та немайнові права, які 
можуть бути об’єктом комерційних операцій та/або оцінені в 
грошовому еквіваленті тощо;

 доходи та майно, з яких не були сплачені податки і збори до бюджетів 
та/або які не були задекларовані в порушення законодавства з питань 
оподаткування, валютного регулювання
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Об'єкти , які не можуть бути задекларовані

 доходи та майно, отримані злочинним шляхом, внаслідок 

корупційних дій, а також отримані у сфері обігу наркотичних 

засобів.

5

Наслідки неподання разової декларації

нерухомим майном, транспортними засобами, активами, 

які зареєстровані в України в установленому порядку

готівкові кошти та активи у розмірі  750 мінімальних плат              
заробітних (близько 1 млн. грн.)
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•Вважається, що фізична особа володіє:



ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ,
суб’єктам декларування

Передбачають:

 Звільнення від обов’язку щодо надання інформації про джерела 

одержання задекларованих доходів

 Звільнення від відповідальності за порушення податкового та 

валютного законодавства

 Не порушуватиметься провадження у кримінальній справі за

ухилення від сплати податків

 Не розпочинатиметься провадження у справі про відповідне 

адміністративне правопорушення

 Збереження державними органами та їх посадовими особами 

таємниці щодо суб’єктів декларування та іншої інформації, що 

міститься в декларації
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАРУВАННЯ Й 

ОПОДАТКУВАННЯ  МАЙНА ТА ДОХОДІВ 

З доходів з яких не було сплачено податки і збори та/або які не були 

задекларовані в порушення законодавства з питань оподаткування, 

валютного регулювання та добровільно відображені в одноразовій 

декларації сплачується податок на доходи фізичних осіб:

 - готівкові кошти без внесення на банківські рахунки – 10%

 - готівкові кошти внесені на банківські рахунки України, в тому числі 

переведені із-за кордону  – 5%

 - готівкові кошти на банківських рахунках за кордоном  – 10%

 - майно, крім нерухомості, та інші активи в Україні, набуте за кошти, з яких 

не були сплачено податки, збори* – 5% 

 майно та інші активи за кордоном, набуте за кошти, з яких не були 

сплачено податки, збори* - 10%

*за визначенням суб'єкта декларування 
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Проведення документальної перевірки з 

використанням методу контролю за витратами та 

доходами

У випадку встановлення факту перевищення витрат над доходами 
контролюючий орган визначає оподатковуваний дохід (базу 
оподаткування) платника податків-фізичних осіб, на яких 
поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Оподатковуваний дохід (база оподаткування) платника податків за 
звітний період збільшується на суму перевищення витрат платника 
податків, понесених у зв’язку з придбанням активів у звітному періоді, 
над сумою доходів, отриманих таким платником податку (з 
урахуванням активів задекларованих під час проведення 
разового декларування), і оподатковується податком на доходи 
фізичних осіб за ставкою 18%.

Під час проведення перевірки платник податків має право надати до 
контролюючого органу, який проводить перевірку, пояснення та 
документальне підтвердження здійснення витрат понад суму 
задекларованих доходів за рахунок наявних у платника податків 
активів або за рахунок інших джерел, якщо отримані з таких джерел 
кошти та інші активи не підлягають оподаткуванню (декларуванню).



Уточнюється обов’язок для осіб, які мають статус 
податкових агентів або отримують оплату за товари 
(роботи, послуги) подання до контролюючого органу 
щоквартальної інформації щодо:

 суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 
податку;

 суми утриманого з них податку на доходи фізичних осіб;

 суми понесених витрат фізичних осіб, які є підставою для 
отримання податкової знижки;

 суму реалізованих фізичним особам товарів (робіт, послуг) 
вартість неподільної одиниці яких перевищує 50 мінімальних 
заробітних плат.


