
Кошти на депозитному банківському рахунку. Чи потрібно 

подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію? 

 

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

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

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

декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною 

особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ 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. 

При цьому 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 (далі – Декларація), 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 (п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» ПКУ). 

Враховуючи викладене, у разі якщо фізична особа володіє коштами, які 

розміщенні на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не 

були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до 

вимог законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість 

задекларувати такі кошти шляхом подання Декларації та сплатити збір з 

одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою. 
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Оподаткування спадщини, отриманої неповнолітніми 

      Відповідно до п. 174.6 ст. 174 Податкового кодексу України від 02 

грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) об’єкти 

дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 ПКУ, подаровані платнику податку 

іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, 

встановленими розд. IV ПКУ для оподаткування спадщини.  

      Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується 

спадкоємцями (обдарованими), які не зазначені у п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 

ПКУ, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (5 

відс.)(п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ). 

      За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб 

оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються 

членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (п.п. «а» 

п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ). 

      Згідно з п. 174.3 ст. 174 ПКУ особами, відповідальними за сплату 

(перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.  

      Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові 

чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, і зазначається в 

річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані 

сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в 

сільських населених пунктах - до оформлення уповноваженою на це 

посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем 

відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що 

оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а 

також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до 

нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених 

пунктах - до оформлення уповноваженою на це посадовою особою 

відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття 

спадщини.  

      Згідно з п. 179.6 ст. 179 ПКУ обов’язок щодо заповнення та подання 

податкової декларації від імені платника податку покладається на опікуна 

або піклувальника - щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою 

особою. 

Відповідно до п. 99.2 ст. 99 ПКУ грошові зобов’язання 

малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), 

опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми 

особами цивільної дієздатності в повному обсязі. 

      Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і 

малолітні/неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань 

малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за 

погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу. 

    Отже, батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники) у разі 

отримання малолітньою/неповнолітньою дитиною подарунку (спадщини), 

повинні подати податкову декларацію від імені малолітньої/неповнолітньої 

дитини та сплатити податок на доходи фізичних осіб, відповідно до п.п. 

174.2.2 п. 174.2 ст. 174 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 . 
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Щодо застосування РРО/ПРРО 

Запитували? Відповідаємо. 

  Чи потрібно проводити розрахункові операції через РРО/ПРРО 

при розрахунках з використанням банківського терміналу? 

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 відповідно до 

п. 1 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій  у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» зі змінами і доповненнями зобов'язані проводити 

розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через 

зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні 

реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або 

електронній формі відповідних розрахункових документів, що 

підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, 

передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у 

встановленому порядку розрахункових книжок. 

           Нагадуємо! До 1 вересня 2022 року в Україні триває компанія  

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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