
Валютні цінності: як декларанту визначити базу для нарахування збору з 

одноразового (спеціального) добровільного декларування 

Відповідно до п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-

VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктами одноразового 

(спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) 

можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ 

активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому 

числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і 

знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на 

території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової 

(спеціальної) добровільної декларації, у тому числі валютні цінності 

(банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна 

валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права 

грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім 

особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною 

особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги 

декларанта до іншої фізичної особи. 

Пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначає 

базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування. 

           Згідно з п. 7.1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

ПКУ для об’єктів декларування, визначених підпунктом «а» п. 4 підрозд. 9 

прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ базою для нарахування збору 

з одноразового (спеціального) добровільного декларування є грошова 

вартість відповідного об’єкта декларування або номінальна вартість грошової 

вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам. 

          У разі якщо така грошова вартість визначена в іноземній валюті, 

вартість таких валютних цінностей зазначається у гривні за офіційним 

курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, 

визначеним Національним банком України (далі – НБУ) станом на дату 

подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. У разі якщо така 

грошова вартість визначена у вигляді банківських металів, вартість 

банківських металів зазначається, виходячи з маси та облікової ціни 

банківських металів, розрахованої НБУ станом на дату подання декларантом 

одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

Декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість 

таких об’єктів для нарахування збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що 

підтверджують вартість об’єктів декларування.  

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://t.me/infoTAXbot
https://www.facebook.com/TaxUkraine


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://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
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