
Підготовка та порядок

подання одноразової

добровільної декларації

ТЕМА



Декларант, який має намір скористатися

одноразовим (спеціальним) добровільним

декларуванням щодо належних йому

активів фізичної особи, з 01.09.2021 до

01.09.2022 має право добровільно подати

до контролюючого органу одноразову

(спеціальну) добровільну декларацію.

Слід відмітити що декларація подається

виключно в електронній формі.



Хто може

добровільно

задекларуватися?

Фізичні особи – резиденти 

Самозайняті особи

Фізичні особи -нерезиденти

Але які були резидентами на момент

отримання об'єктів декларування чи

на момент нарахування (отримання)

доходів, за рахунок яких були

отримані (набуті) об'єкти

декларування.



Важливо! 

Особи, які станом на дату

початку періоду

одноразового (спеціального)

добровільного декларування

є малолітніми/неповнолітніми

або недієздатними особами;

Не мають право на

добровільне декларування:

Особи до яких застосовані

спеціальні економічні санкції

та інші обмежувальні заходи; 

Особи, що починаючи з 1

січня 2005 року подавали

або мали подавати

«антикорупційні декларації»

(окрім кандидатських). 

У редакції 5600: особи, що починаючи з 01 січня 2010

року, виконували публічні функції, передбачені п. 37

ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення)»



Підзаконні нормативно-правові акти, що

визначають порядок участі в одноразовому

(спеціальному) добровільному декларуванні:

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2021 № 439 «Про затвердження

форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її

подання»

Постанова НБУ від 05 серпня 2021 року №83 «Про затвердження Положення

про порядок відкриття введення поточних рахунків із спеціальним режимом

використання в національній валюті та іноземних валютах, банківських металах

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування».



Порядок розміщення

готівкових коштів на

спеціальному рахунку:

1) належну перевірку декларанта відповідно до вимог статті

законодавства з питань фінансового моніторингу;

2) перевірку наявності декларанта в переліку осіб, пов’язаних з

провадженням терористичної діяльності або стосовно яких

застосовано міжнародні санкції, а також спеціальні економічні та інші

обмежувальні заходи (санкції);

До відкриття спеціального рахунку та внесення

коштів у готівковій формі в національній та

іноземних валютах, банківських металів з

фізичною поставкою банк здійснює:

До відкриття

спеціального рахунку

 Після відкриття

спеціального рахунку

Банк уживає заходів щодо встановлення

джерел походження коштів у національній та

іноземних валютах, банківських металів у

випадках, передбачених законодавством з

питань фінансового моніторингу, після

зарахування їх на спеціальний рахунок

декларанта. Банк за результатами здійснення

таких заходів уживає дій з урахуванням

положень законодавства з питань фінансового

моніторингу.



Перерахувати на власний

поточний рахунок фізичної особи,

відкритий в банку України/зняти

грошові кошти, банківські метали

та закрити спеціальний рахунок

відповідно до вимог розділу ХІV

Інструкції No 492;

Декларант після

завершення процедури

фінансового

моніторингу та

підтвердження джерел

походження грошових

коштів, банківських

металів має право:
Подати банку заяву, складену в

довільній формі, про зміну цілі

використання спеціального

рахунку та обслуговування цього

рахунку надалі як поточного

рахунку фізичної особи, відкритого

для власних потреб.



Податковий контроль за достовірністю

задекларованих даних

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній перевірці.

При цьому перевіряються лише арифметичні показники і вірність заповнення даних.

З метою підтвердження застосування відповідної ставки збору з одноразового

(спеціального) добровільного декларування, контролюючий орган має право:

Перевірити реєстрацію правочинів та/або активів у

державних реєстрах, у тому числі шляхом звернення

до відповідних державних органів;

Звернутися до декларанта із запитом щодо підтвердження

наявності у декларанта зазначених у відповідній декларації

майна, майнових і немайнових прав, у разі якщо за

результатами перевірки, виявлена розбіжність між

задекларованою інформацією та даними державних реєстрів.



У разі встановлення ДПСУ, протягом 365 днів з дня подання декларації:

порушення декларантом умов розміщення валютних цінностей у

банківських та/або в інших фін. установах;

відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги;

та/або відсутності копій документів, передбачених цим підрозділом

Та за умови що декларант протягом 15 робочих днів не надасть пояснення

та документальні підтвердження, та/або відповідні копії документів на запит

ДПСУ, проводиться документальна позапланова невиїзна перевірка та

здійснюється нарахування грошових зобов’язань. 

При цьому такі валютні цінності та права вимоги (у тому

числі грошові кошти, позичені третім особам), що

відображені в одноразовій (спеціальній) добровільній

декларації, та/або активи, вартість яких має бути

підтверджена документально - оподатковуються за

ставкою 18%.



Контактна інформація:

Телефон

+38 (093) 848-19-81

Электронный адрес

chartoriyskiy.k@jurimex.ua

Сайт

https://jurimex.ua

Костянтин Чарторийський
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