
Що означає поняття «гарантії суб’єктам господарювання» з метою 

одноразового (спеціального) добровільного декларування? 

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

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

VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі несплати або сплати в 

неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (далі – Збір), зазначеної в одноразовій (спеціальній) 

добровільній декларації (далі – Декларація), 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. 

Відповідно до положень пп. 13 – 17 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» ПКУ поняття «гарантії суб’єктам господарювання» 

означає: 

- не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання 

декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано 

(набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені п. 

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

- Декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути 

використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також 

як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні 

правопорушення, цивільних та адміністративних справах; 

- відомості, що містяться у відповідних Деклараціях та доданих до них 

документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню 

без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено 

законами або рішенням суду; 

- Декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку 

(виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими 

органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про 

відсутності фіскальної складової; 

- звільнення від сплати військового збору; 

- до декларанта, який сплатив у повному обсязі Збір у встановлених порядку, 

строки та розмірі, не можуть: 

   застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, 

застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у 

кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел 

придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в 

одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який 

період до 01 січня 2021 року; 

    розпочинатися провадження у справах про адміністративні 

правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 
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Закріплення великих платників податків за міжрегіональними 

управліннями ДПС у 2022 році: ДПС оновило перелік   

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що 

наказом ДПС України від 24.09.2021 №838 «Про затвердження реєстру 

великих платників податків на 2022 рік» (зі змінами внесеними наказами від 

17.12.2021 №1045 та від 24.12.2021 №1070) затверджено Реєстр великих 

платників податків на 2022 рік. 

З Реєстром можна ознайомитися за посиланням 

https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-

diyalnist/76940.html 
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До уваги платників податків!    

Головне управління ДПС у Полтавській обл. повідомляє, згідно Закону 

України від 03.06.2021 №1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих 

нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження 

реклами, та удосконалення порядку оподаткування податку на додану 

вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним 

особам» (далі – Закон №1525) проводиться інформування осіб-нерезидентів, 

які надають фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, 

електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території 

України. 

Метою запровадження закону №1525 є забезпечення справедливих умов 

оподаткування для національних та міжнародних компаній нерезидентів, які 

ниють електронні послуги на території України, та створення сприятливих 

умов ефективного та необтяжливого адміністрування для бізнесу й держави 

процедур, пов’язаних зі сплатою податку. 

Встановлення особливих правил оподаткування ПДВ операцій з 

постачання електронних послуг стає звичною практикою в іноземних 

державах, наприклад, у країнах Європейського Союзу. 

Запропонована Європейським Союзом модель оподаткування ПДВ 

операцій з постачання електронних послуг стала основою для інших держав 

при розробці подібних податкових режимів, дозволивши збільшити розмір 

податкових надходжень ПДВ до бюджету відповідної держави шляхом 

оподаткування ПДВ вказаних операцій безпосередньо у раїні їх споживання. 
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Закон №1525 доповнено Податковий кодекс України (далі – Кодекс) 

нормами, згідно з якими з 01.01.2022 скасовується положення щодо 

оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за 

виробництво та/або розповсюдження реклами, та нормами щодо 

удосконалення порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання 

нерезидентами електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним 

особам – підприємцям, зокрема: 

з 01.01.2022 виключається норма Кодексу, згідно з якою резиденти при 

виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реками 

повинні сплачувати податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за 

власний рахунок; 

визначено чіткий перелік електронних послуг; 

визначено спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для 

постачальників – нерезидентів, що здійснюється віддалено за заявою в 

електронній формі, яка подається через спеціальне портальне рішення для 

користувачів нерезидентів (VAP-office нерезидента – постачальника 

електронних послуг); 

встановлено правила визначення місця постачання електронних послуг 

(В2С); 

визначено форми та порядок надсилання податкового повідомлення 

нерезиденту та скарги на рішення контролюючого органу; 

визначено правила податкового обліку з ПДВ для нерезидентів, які 

постачають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких 

розташовано яких розташовано на митній території України (подання 

звітності, нарахування та сплата податку тощо); 

звільнено особу – нерезидента від обов’язку складати та реєструвати 

податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних; 

встановлено квартальне подання особами – нерезидентами до ДПС 

податкової декларації з ПДВ за спрощеною формою; 

передбачено сплату податкового зобов’язання особою – нерезидентом в 

іноземній валюті (євро або долар США). 

Крім того, Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, 

що до 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового 

(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/ .  
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