
Чи є об’єктом одноразового (спеціального) добровільного 

декларування  автомобіль, який було придбано за кошти, з яких не 

сплачені податки і збори, якщо в подальшому його викрадено, але право 

власності залишилось? 

      Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами 

та доповненнями (далі – ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне 

декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною 

особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її 

межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою 

фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування 

(отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або 

сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог 

законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були 

задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 

будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року. 

      Підпунктом «в» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні 

положення» ПКУ встановлено, що 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, зокрема, рухоме майно, у тому числі транспортні 

засоби та інші самохідні машини і механізми. 

Разом з тим, п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» 

ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у 

разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової 

(спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю 

сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, зокрема: 

    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 одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (п.п. 3 п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні 

положення» ПКУ). 

Таким чином, положення п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні 

положення» ПКУ застосовуються у разі невикористання фізичною особою 

права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 



      Враховуючи викладене, у разі використання фізичною особою права на 

подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, об’єктом 

декларування може бути транспортний засіб, придбаний за кошти, з яких не 

сплачені податки і збори, якщо в подальшому його викрадено, однак право 

власності залишилось за фізичною особою. 
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Чи може платник ЄВ – ФОП (особа, яка провадить незалежну 

професійну діяльність), яка є застрахованою особою, подати до 

контролюючого органу заяву щодо отримання довідки про суми 

сплаченого ЄВ (у тому числі через Електронний кабінет)? 

 Згідно з п. 1 частини першої ст. 6 Закону України від 08 липня 2010 

року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон 

№ 2464) платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – єдиний внесок) має право безоплатно отримувати від 

контролюючих органів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції 

інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених на платника 

згідно із Законом № 2464, а також для підтвердження надходження до 

Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску. 

Платник єдиного внеску – фізична особа – підприємець (особа, яка 

провадить незалежну професійну діяльність), яка є застрахованою особою, 

може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з 

заявою щодо отримання довідки про суми сплаченого єдиного внеску (далі – 

Довідка). 

Заява в довільній формі подається в один з таких способів: 

     у паперовій формі;  

     в електронній формі – через приватну частину електронного кабінету, 

розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: 

https://cabinet.tax.gov.ua/login , з дотриманням вимог законів України від 22 

травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний 

документообіг» із змінами та доповненнями та від 05 жовтня 2017 року                    

№ 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями. 

Нагадуємо! До 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  

одноразового (спеціального) добровільного декларування - цивілізований 

спосіб легалізації доходів. Більш детальна інформація за посиланням 

https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya . 

Телефони для консультацій з даного питання розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/ . 
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Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників 

податків  

Відповідно до пункту 1 розділу IX Положення фізичні особи – 

платники податків зобов’язані подати контролюючим органам відомості про 

зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і 

мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін 

шляхом подання Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків за формою № 5ДР  (далі – Заява № 5ДР) або Заяви 

про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або 

номером паспорта за формою № 5ДРП (далі – Заява № 5ДРП) відповідно.  

Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через 

представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою 

(місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – до контролюючого 

органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово 

перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені 

заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.  

Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує 

особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.  

Звертаємо Вашу увагу, що Заяву № 5ДР можна подати:  

- у паперовій формі – відповідно до пункту 70.7 статті 70 Кодексу  до 

контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), 

а які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, – до 

будь-якого контролюючого органу;  

- в електронній формі (з копіями підтверджуючих документів, 

 необхідних для внесення змін до Державного реєстру) за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» 

(cabinet.tax.gov.ua) з використанням свого електронного підпису.  

Крім того, ГУ ДПС у Полтавській області нагадує: до 1 вересня 2022 

року в Україні триває кампанія  одноразового (спеціального) добровільного 

декларування - цивілізований спосіб легалізації доходів. Більш детальна 

інформація за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-

deklaruvannya . 
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