
Запитували? Відповідаємо! 

Починаючи з якого періоду подається податкова декларація про 

майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 

859 (у редакції наказу Мінфіну від 17.12.2020 № 783)? 

Відповідно до п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України 

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

податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий 

звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників 

податку на доходи фізичних осіб – до 01 травня року, що настає за звітним, 

крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ. 

Згідно з п. 46.6 ст. 46 ПКУ якщо в результаті запровадження нового 

податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової 

звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, 

зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. 

      До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають 

чинності для складання звітності за податковий період, що настає за 

податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми 

декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. 

      Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань 

оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику, повинен здійснити 

заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін. 

Відповідно до п. 14, п.п. 5 п. 98 розд. I Закону України від 16 січня 2020 

року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавств», абзацу четвертого п. 2 розд. I 

Закону України від 19 вересня 2019 року                 № 115-IX «Про внесення 

змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної 

звітності з єдиного внеску на загальнообо’язкове державне соціальне 

страхування і податку на доходи фізичних осіб», пп. 5, 6 розд. I Закону 

України від 19 вересня 2019 року № 116-IX «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на 

доходи фізичних осіб», наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2020 

№ 783 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 

жовтня 2015 року № 859» (далі – наказ № 783) який набрав чинності з 01 

січня 2021 року, внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від , 

від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про 

майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації 

про майновий стан і доходи», а саме викладено у новій редакції: 

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи;                                       

Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і 

доходи. 

      Пунктом 4 Наказу № 783 встановлено, що податкова декларація у 

редакції Наказу № 783 подається з 01 січня 2022 року.  



Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу    

«InfoTAX»   https://t.me/infoTAXbot Більше інформації на офіційних 

сторінках у соціальній мережі Фейсбук: Державна податкова служба  

України  https://www.facebook.com/TaxUkraine та  ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ Підписуйтесь на канали інформування 

ДПС Телеграм https://t.me/tax_gov_ua Державна податкова служба 

УкраїниYou Tube  youtube.com/TaxUkraine 

Головне управління ДПС у Полтавській області 

https://t.me/infoTAXbot
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://www.facebook.com/tax.poltava/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR1o1_QkwAlHUWHu4IK7Xrh3Mn-o8Yebd0-pCTJf2EE0ZsiS4i7gHPXzcW0&h=AT2pg6pSugTxcZogwJTMO2ClGOpkIKd-JqRP9efJHbjE1JaHu1kojpVqG3aErOGRtM7p1bxTULSzPvrClysfKULB9dYky-orM6dSdU2FGo7twPCR7X4JSM2Xr37YdC75o2g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZVHwD3zDKRGU6cRbt549yfa1VXpYKU3GwqlbTNA-PsFXl3wSztVBCCjWpUbYNUVdQ7ZBLMaJ837PGeY7EktihW7HpG2skkkBoYkso_b1Sh7RsXlb5PyBJXOqyoE5RgvuipUVbx8hpEE2Led-v3-KIsU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZVHwD3zDKRGU6cRbt549yfa1VXpYKU3GwqlbTNA-PsFXl3wSztVBCCjWpUbYNUVdQ7ZBLMaJ837PGeY7EktihW7HpG2skkkBoYkso_b1Sh7RsXlb5PyBJXOqyoE5RgvuipUVbx8hpEE2Led-v3-KIsU&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2FTaxUkraine%3Ffbclid%3DIwAR2z4VvMZ4V3TQqSh4QDbMXhFe7io0zcj1pkR2HS_jkyCgZKjgWUPd_B-l0&h=AT12gVBKLgja6rbDSvHE0OLgtJZZ7aBQ1E4nue-LzE379AZSbjB9o64w1FmX7mRnjWnOqwqqDd9OC4V9iB4Y7o-o00O35LkHwxAEe-QQ-sBr9tcflrkuD1QHQn6u4gTOXgc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg

