
Яка ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування застосовується щодо номінальної вартості державних 

облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права 

дострокового погашення, придбаних ФО після 01.09.2021 за рахунок 

грошових коштів, з яких не сплачено податки, та розміщених у 

закордонних фінансових установах? 

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

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

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

(спеціального) добровільного 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 (далі – Декларація), зокрема, рухоме майно, у тому 

числі інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, 

дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо). 

Згідно  з  п.п. 5 п. 2 ст. 8 Закону України від 23 лютого 2006 року № 

3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» із змінами та 

доповненнями (далі – Закон             № 3480) державні облігації України 

належать до цінних паперів. 

Пунктом 2 ст. 16 Закону № 3480 передбачено, що державні облігації 

України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та 

облігації зовнішніх державних позик України. 

Облігації зовнішньої державної позики України – це цінні папери, що 

розміщуються на міжнародних ринках капіталу і підтверджують 

зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій 

їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов 

розміщення облігацій (п. 4 ст. 16 Закону № 3480). 

Підпунктом 8.3 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

ПКУ встановлено ставку збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (далі – Збір) у розмірі 2,5 відс. щодо номінальної вартості 

державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права 

дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 01 вересня 2021 

року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації (як альтернативу платник податків може обрати 

ставку 3 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними 

частинами щорічно). 

      Ставка 9 відс. застосовується щодо об’єктів декларування, зокрема 

цінних паперів, що знаходяться (зареєстровані) за кордоном, крім тих, які 

оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 8.3 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. 

XX «Перехідні положення» ПКУ (п. 8.2 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» ПКУ). 

      Таким чином, застосовується ставка збору з одноразового 

(спеціального) добровільного декларування у розмірі 2,5 відс. щодо 

номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше 



ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних фізичною особою 

після 01.09.2021 до 31.08.2022 за рахунок грошових коштів, з яких не 

сплачено податки, та розміщених у закордонних фінансових установах. 

Нагадуємо! 

З 1 січня 2022 року розпочалася кампанія декларування доходів 

громадян, отриманих у 2021 році. Задекларуйте доходи та подайте податкову 

декларацію про майновий стан           і доходи до 1 травня 2022 року! 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 

Завантажити програмне забезпечення та ознайомитися з нормативними 

та інформаційними матеріалами з питань застосування РРО/ПРРО можна за 

посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/. 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 
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«InfoTAX»   https://t.me/infoTAXbot Більше інформації на офіційних 
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Фізичні особи – платники єдиного податку  другої – четвертої груп 

не зобов’язані вести облік товарних запасів та підтверджувати їх 

походження первинними документами, але за певних умов 

      Відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 

265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями 

суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій 

та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних 

засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні 

послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції 

з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані вести в порядку, 

встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж 

лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку. Порядок та 

форма обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі 

платників єдиного податку, встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, та забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

При цьому суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим 

органам на початок проведення перевірки документи (у паперовій або 

електронній формі), що підтверджують облік та походження товарних 

запасів (зокрема, але не виключно, документи щодо інвентаризації товарних 

запасів, документи про отримання товарів від інших суб’єктів 

господарювання та/або документи на внутрішнє переміщення товарів, які на 

момент перевірки знаходяться у місті продажу (господарському об’єкті). 

     Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є 
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платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на 

додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно 

складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та 

побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння). 

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 розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/ . 

З 1 січня 2022 року розпочалася кампанія декларування доходів 

громадян, отриманих у 2021 році. Задекларуйте доходи та подайте податкову 

декларацію про майновий стан           і доходи до 1 травня 2022 року! 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 
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Щодо включення  до складу податкової знижки платника податку 

на доходи фізичних осіб витрат на його лікування та придбання 

лікарських засобів та/або виробів медичного призначення, необхідних 

для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

      Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України 

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

податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – 

документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – 

резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – 

фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється 

зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за 

наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді 

дивідендів, у випадках, визначених ПКУ. 

Пунктом 20 підрозд. І розд ХХ «Перехідні положення» ПКУ 

установлено, що за результатами 2021 та 2022 років при реалізації права на 

податкову знижку відповідно до положень ст. 166 ПКУ до податкової знижки 

платника податку на доходи фізичних осіб у звітному податковому році в 

повному обсязі включаються витрати на лікування гострої респіраторної 
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хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, придбання 

лікарських засобів та/або виробів медичного призначення, необхідних для 

лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до виписки з медичної карти 

амбулаторного (стаціонарного) хворого або витягу з Реєстру медичних 

записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони 

здоров’я, витрати на вакцинування для профілактики гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також 

витрати на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), 

сплачених страховику-резиденту за договорами страхування на випадок 

захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, такого платника податку та членів його сім’ї 

першого ступеня споріднення. 

Відповідно до п.п. 166.1.1 п. 166.1 ст. 166 ПКУ платник податку має 

право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. 

      Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням 

конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій 

декларації про майновий стан                    і доходи, яка подається по 31 грудня 

включно наступного за звітним податкового року             (п.п. 166.1.1 п. 166.1 

ст. 166 ПКУ). 

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом 

звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені 

відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, 

квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими 

ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка 

звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також 

копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути 

відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі 

товари (роботи, послуги) (п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). 

Копії зазначених у п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ документів (крім 

електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою 

декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому 

органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку 

давності, встановленого ПКУ (п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ).  

     У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим 

документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише 

реквізити електронного розрахункового документа. 

Для документального підтвердження витрат, що включаються до 

податкової знижки, контролюючий орган не має права вимагати від платника 

податку надання інформації, документів та/або їх копій, які містяться в 

автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, банках 

(базах) даних органів державної влади, інформація з яких безоплатно 

отримується контролюючими органами відповідно до ПКУ (п.п. 166.2.3 п. 

166.2 ст. 166 ПКУ). 

 

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 питання розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/. 

Завантажити програмне забезпечення та ознайомитися з нормативними 

та інформаційними матеріалами з питань застосування РРО/ПРРО можна за 

посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/. 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 

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://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya
https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/
https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html
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

