
Які санкції передбачені за несплату або сплату в неповному обсязі суми 

збору  

з одноразового (спеціального) добровільного декларування? 

      Відповідно до абзацу шостого п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі несплати або 

сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) 

добровільній декларації, у встановлений підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» ПКУ строк, одноразова (спеціальна) добровільна 

декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються 

передбачені підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ 

державні гарантії та звільнення від відповідальності. 

      Згідно з абзацом другим п. 12 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні 

положення» ПКУ сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з 

дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. 

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) 

добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома 

рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) 

добровільного декларування здійснюється декларантом: першого платежу – 

протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації; другого платежу – до 01 листопада 2023 року; 

третього платежу – до 01 листопада 2024 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 

 

Який термін проведення камеральної перевірки одноразової 

(спеціальної) добровільної декларації? 

Згідно з п.п. 15.1 п. 15 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні 

положення» ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає в 

порядку, передбаченому підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

ПКУ, камеральній перевірці, яку центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну податкову політику, проводить протягом 60 календарних 

днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації. 

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 

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


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

УкраїниYou Tube youtube.com/TaxUkraine 

Головне управління ДПС у Полтавській області 

Роз'яснення платникам податків Порядку ведення обліку товарних 

запасів для фізичних осіб для фізичних осіб підприємців, у тому числі 

платників єдиного податку, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 03.09.2021 № 496 (далі – Порядок № 496)  

Порядок № 496 не поширює свою дію на: 

✓ платників єдиного податку І групи; 

✓ платників єдиного податку II - IV груп, які не здійснюють: 

- реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають 

гарантійному ремонту; 

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення; 

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. 

Порядок № 496 поширює свою дію на фізичних осіб - підприємців, які 

здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування та на III групі 

єдиного податку з реєстрацією платниками ПДВ. 

Порядок № 496 встановлює обов’язок ведення обліку товарних запасів 

за місцем їх реалізації для ФОП, які використовують загальну систему 

оподаткування та здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг. 

За наявності обов’язку ведення обліку товарних запасів за місцем їх 

реалізації, фізичні особи підприємці мають здійснювати облік всіх товарів, 

які знаходяться в реалізації, а не лише визначених п.61 підрозділу 10 Розділу 

XX Податкового кодексу України. 

Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного 

внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на 

підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку. 

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, 

є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку 

щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється 

до початку їх реалізації. 

Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній 

формі. 

Форма обліку має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП: 

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової 

картки ФОП або серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та 

офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відповідну відмітку в паспорті, податкова адреса, назва та адреса місця 

продажу (господарського об'єкта) або місця зберігання, в межах якого 

ведеться облік. Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися 

на титульному аркуші. 

Крім того, Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, 

що до 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового 

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


(спеціального) добровільного декларування - цивілізованого способу 

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/ .  

  Головне управління ДПС у Полтавській  області  

 

https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya
https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/

