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10.08.2021р. Міністерством фінансів України наказом №385 від 09.07.2021р. затверджено зміни до деяких нормативно – правових актів

Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, згідно яких:

• видалено норму щодо застосування малими та середніми підприємства міжнародного стандарту фінансової звітності з

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», що затверджено наказом

Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013р.;

• в первинному документі реквізит «одиниця виміру господарської операції» вказують у грошовому та за можливості у натуральних

вимірниках (скореговано абз.1 п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що затверджено

наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р.);

• змінено назву субрахунку 715 на «Штрафи, пені, неустойки» (раніше субрахунок 715 мав назву «Одержані штрафи, пені, неустойки»)

(зміни внесені до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських

операцій підприємств і організацій, що затверджена наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р.);

• відразу в декілька національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку замінили інформацію про коди КОАТТУ на КАТОТТГ

(Кодифікатор адміністративно - територіальних одиниць та територій територіальних громад);

• до форми № 2-мс внесено зміну: рядок 2285 «Разом витрати (2050 + 2165)» викладено в новій редакції: уточнено, що показники

зазначеного рядка слід відображати в дужках.
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17.08.2021р. вступив в дію наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств» №317 від 04.06.2021р. (далі – Наказ №317).

Згідно із Наказом №317 внесено зміни та доповнення:

• до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств:

- доповнено новим рядком 7.1 щодо відображення інформації у разі здійснення діяльності нерезидентом на території України через
постійне представництво, зокрема, повного найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу, через який
нерезидент здійснює діяльність в Україні, їх місцезнаходження та найменування контролюючого органу за місцем обліку;

• до додатку ПН Податкової декларації з податку на прибуток:

- передбачено відображення інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із
джерелом походження з України у разі застосування відповідно до ст.103 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі
- ПКУ) положення міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач
(власник) такого доходу;

• до додатку РІ Податкової декларації з податку на прибуток:

- виключено різницю, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування щодо суми витрат, понесених платником податків
при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (редакція пп.140.5.15 п.140.5 ст.140 ПКУ діяла до
01.01.2021р.) (рядок 3.1.14);
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- доповнено новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду на суму
витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранта, понесених у поточному звітному періоді за
рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп.140.5.16 п.140.5
ст.140 ПКУ) (рядок 3.1.14);

- доповнено новими різницями щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду:

- на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп.140.4.8 п.140.4
ст.140 ПКУ) (рядок 3.2.6);

- на суму отриманої одноразової компенсації суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку
застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-
2» та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (п.54 підрозд.4 розділу XX ПКУ) (рядок 4.2.22);

- на суму списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 2³ та списаного податкового боргу відповідно до п.24 розд. XX ПКУ та
включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (п.54 підрозд. 4 розд. XX ПКУ) (рядок 4.2.23);
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• до додатку АМ Податкової декларації з податку на прибуток:

- передбачено відображення інформації про капіталізовані проценти, включені до собівартості необоротних активів (пп.138.3.2
п.138.3 ст.138 ПКУ) (рядок КП).

Наказ №317 опублікований 17.08.2021р. (ІІІ квартал), то перше звітування за новою формою має бути за IV квартал 2021 року (за весь 2021
рік).
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25.08.2021р. вступила в дію форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, що
затверджена наказом Міністерства фінансів України №332 від 09.06.2021р.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції складається з основної частини та додатків:
додаток ПВ до рядка 02; додаток ПН до рядка 07 ПН; додаток КВ до рядка 03 КВ; додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ; додаток ТЦ; додаток ВП до
рядків 08 - 10.

В основній частині Податкової декларації з податку на прибуток за угодою про розподіл продукції зазначаються:

• назва угоди про розподіл продукції, дата, номер;

• повне найменування інвестора (оператора) згідно з реєстраційними документами;

• податковий номер інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції;

• код виду економічної діяльності (КВЕД);

• податкова адреса; телефон, електронна адреса;

• назва та код країни, за законами якої зареєстровано юридичну особу, відповідно до Переліку №32, або назва вільної економічної
зони;

• найменування контролюючого органу, до якого подається декларація.
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В окремій табличці «Показники» Податкової декларації з податку на прибуток за угодою про розподіл продукції необхідно зазначити:

• вартість прибуткової продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції
податкові витрати, передбачені угодою про розподіл продукції;

• коригування витрат, які виникають відповідно до розд.III та застосовуються до інших витрат, які не відшкодовуються (не підлягають
відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до Угоди (+, -);

• об'єкт оподаткування (рядок 01 - (рядок 02 ПВ - рядок 03 КВ));

• від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду);

• податок на прибуток (рядок 04 - рядок 05) х ___ ставка податку/100);

• сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам;

• виправлення помилок (три рядки).

За новою формою декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції вперше необхідно звітувати за ІV
квартал 2021 року (п.46.6 ст.46 ПКУ).
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01.08.2021р. введено в дію норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану
вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» №1600-IX від 01.07.2021р. (далі –
Закон №1600).

Законом №1600 внесено зміни у пп.«г» п.193.1 ст.193 ПКУ щодо відновлення ставки ПДВ 20% за операціями з постачання на митній
території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами УКТЗЕД:

• 102 (велика рогата худоба, жива);

• 103 (свині живі);

• 104 10 (вівці живі);

• 401 (в частині молока незбираного);

• 002 (жито);

• 004 (овес);

• 204 00 (насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене);

• 207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi);

• 212 91 (цукрові буряки).

Також згідно із нормами Закону №1600 для платників ПДВ, які здійснюють операції з постачання на митній території України та ввезення
на митну територію України сільськогосподарської продукції (товарів), що класифікується за зазначеними вище кодами УКТ ЗЕД зміст
підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктом 54-2 та встановлено такі особливості:
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1) у разі якщо перша подія при постачанні товарів, визначених абзацом першим цього пункту, відбулася до набрання чинності Законом
№1600, перерахунок ставки ПДВ і суми податку на дату настання другої події не здійснюється;

2) у разі якщо після набрання чинності Законом №1600 відбувається повернення попередньої оплати (авансу) або поставлених товарів,
визначених абз.І п.54-2 ПКУ, у зв'язку зі зменшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до
вказаної дати, коригування сум податкових зобов'язань з податку на додану вартість здійснюється, виходячи із ставки податку на додану
вартість 14%;

3) у разі якщо після набрання чинності Законом №1600 відбувається постачання товарів, визначених абз. І п.54-2 ПКУ, або перерахування
коштів у зв'язку із збільшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати,
коригування сум податкових зобов'язань з ПДВ здійснюється, виходячи із ставки ПДВ 20%.

У разі здійснення платником податку операцій з постачання на митній території України товарів, визначених абз.І п.54-2 ПКУ, які були
придбані до набрання чинності Законом №1600, за таким платником податку зберігається податковий кредит з ПДВ у розмірі, який був
нарахований при придбанні таких товарів.

Звертаємо увагу, що для операцій із постачання продукції, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 1001 (пшениця і суміш пшениці
та жита (меслин); 1003 (ячмінь); 1005 (кукурудза); 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi); 1205 (насіння свиріпи або ріпаку,
подрiбнене або неподрiбнене); 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене) залишається ставка ПДВ у розмірі 14%.
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ДПС на звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної при перегляді ціни товару надано

індивідуальну податкову консультацію №3132/ІПК/99-00-21-03-02-06 від 26.08.2021р.

Як зазначено у зверненні, платником податку укладено договір на постачання продукції з відстрочкою оплати, яким також передбачено

проведення перерахунку ціни продукції у зв’язку із зміною курсу валюти на дату оплати. На виконання умов договору на дату оплати

поставленої продукції було складено акт коригування ціни на збільшення, доплата за яким була здійсненна через 60 днів.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розд.V та підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Відповідно до пп.«а» і «б» п.185.1 ст.185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце

постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ.

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом

якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають

постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої -

дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного

кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт

постачання послуг платником податку (п.187.1 ст.187 ПКУ).
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Пунктом 201.1 ст.201 ПКУ встановлено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову

накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого

електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у

встановлений ПКУ термін.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на

поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (п.201.7 ст.201 ПКУ).

Згідно з п.192.1 ст.192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи

наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні

постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та

отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку,

встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
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Відповідно до п.21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №1307 від

31.12.2015р. (далі – Порядок № 1307), у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення

помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно

до ст.192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової

накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН

аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком №1307.

Таким чином, якщо перерахунок (збільшення) ціни товару у зв’язку зі зміною курсу валюти здійснюється після його постачання, то

розрахунок коригування складається постачальником на дату доплати коштів покупцем.
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Міністерством економіки України на запит щодо компенсації за невикористану додаткову соціальну відпустку листом №4712-06/40796-07

від 10.08.2021р. надано наступну відповідь.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у

догляді за дитиною» №1401-IX від 15.04.2021р. внесено зміни, зокрема, до ч.І ст.19 Закону України «Про відпустки» №504/96-ВР від

15.11.1996р. (далі — Закон №504) та статті 182-1 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі - КЗпП), згідно з якими

одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку)

особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I

групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під

опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова

оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП).

З норм зазначених статей вбачається, що один з батьків дітей має право на додаткову соціальну відпустку за умови, що інший з батьків

дітей у поточному календарному році не скористався своїм правом на таку відпустку.

Зазначена відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу.

Відповідно до ч.7 ст.20 Закону №504 додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з

дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону №504, а також понад щорічні

відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у

порядку, визначеному ст.11 Закону №504.
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Якщо працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною

певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому

має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні таких відпусток (ст.24 Закону №504).

Грошова компенсація виплачується у разі підтвердження, що один з батьків не скористався правом на додаткову соціальну відпустку,

передбачену ст.19 Закону №504 за кожен рік окремо.

Чинним законодавством не визначено конкретного переліку документів, які слід пред’явити одному з батьків для підтвердження того, що

мати (батько) не скористалася (-вся) правом на додаткову соціальну відпустку.

Тому, на думку Міністерства економіки України, роботодавцю може бути надано будь - який належним чином оформлений та засвідчений

в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується, що іншому з батьків дітей не надавалася така

соціальна відпустка.

Стосовно надання компенсації за додаткову соціальну відпустку матері (батьку) за період її (його) перебування у відпустці по догляду за

дитиною до досягнення нею трирічного віку зазначаємо, що законодавством про працю не передбачено надання двох відпусток

одночасно.
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20.08.2021р. Міністерством фінансів України затверджено три Узагальнюючі податкові консультації з питань трансфертного
ціноутворення та оподаткування доходів нерезидентів щодо:

• питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (наказ Міністерства фінансів України №480);

• заповнення повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (наказ Міністерства фінансів України №479);

• тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання
документації з трансфертного ціноутворення (наказ Міністерства фінансів України №478).

В Узагальнюючій податковій консультації, що затверджена наказом №480, надано роз’яснення щодо застосування нових правил
оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів, у розрізі наступних аспектів застосування вимог ПКУ:

• визначення об’єкта та бази оподаткування для податку на доходи нерезидента у контрольованих операціях, відповідно до абз. 4 - 6
пп.14.1.49 п.14.1 ст.14 ПКУ;

• розрахунок суми податку на доходи нерезидента з доходів, що прирівнюються ПКУ до дивідендів («конструктивних дивідендів»).

• пояснюються особливості застосовування формули розрахунку, наведеної в абз.3 пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 ПКУ;

• наведені правила розрахунку податкових зобов’язань у випадках, коли відповідна конвенція про уникнення подвійного
оподаткування визначає максимальну ставку податку, яка може бути утримана/сплачена з доходу нерезидента – наведено шість
прикладів розрахунку суми податку на доходи нерезидента у різних сценаріях виконання податкових зобов’язань;
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• порядок застосування конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованій операції, пов’язаній з реалізацією товарів, робіт або послуг
(надається покроковий алгоритм аналізу таких операцій);

• порядок застосування конвенцій до процентів і роялті, що виплачуються у контрольованій операції та прирівнюються ПКУ до
дивідендів (також у формі покрокового алгоритму);

• особливості застосування до платежів, прирівняних до дивідендів, вимог п.103.2 ст.103 ПКУ щодо підтвердження наявності у
нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу та щодо аналізу головної мети операції; розрахунок податкових зобов’язань
щодо процентів та роялті, які були виплачені нерезиденту та з яких податок на доходи нерезидента було утримано раніше, ніж
встановлено невідповідність умов операції принципу «витягнутої руки»;

• вимоги до здійснення податкового контролю за оподаткуванням доходів, прирівняних до дивідендів.

В Узагальнюючій податковій консультації, що затверджена наказом №479, роз’яснено окремі питання, пов’язані із складання
Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - МГК). Зокрема, надано відповіді на питання щодо правил визначення
розміру сукупного консолідованого доходу МГК для цілей виконання вимог ПКУ під час складання звітності з трансфертного
ціноутворення відповідно до трирівневої моделі, а також яким чином платнику податків підтверджувати достовірність інформації,
зазначену у Повідомленні.

В Узагальнюючій податковій консультації, що затверджена наказом №478, зазначено, що призупинення строків надання відповідей на
запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не розповсюджується на подання документації з трансфертного ціноутворення.
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27.08.2021р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого
платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» №561 від 15.09.2020р. (далі – Наказ №561). Наказом
№561 затверджено зміни до Порядку надання великими платниками податків електронних документів під час перевірок, який
затверджено наказом Міністерства фінансів України №1393 від 07.11.2011р. (далі - Порядок).

Згідно із внесеними змінами, у новій редакції викладено порядок надання електронних документів (інформації) великого платника
податків (далі – ВПП) та визначено формат їх надання (розд. III Порядку). Зокрема, великий платник податків зобов’язаний надати
електронні документи (інформацію) з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг не пізніше двох робочих днів,
наступних за днем отримання запиту контролюючого органу, у встановленому п.3.2 розд. ІІІ Порядку форматі.

Визначено, що електронні документи (інформація) ВПП надаються у форматі XML у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA).
Зазначений файл містить експортовані з вихідної системи обліку дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов'язань, а
також інформацію щодо змін у фінансово-господарському стані суб’єкта господарювання за певний період. Структура надання
електронних документів (інформації) ВПП (стандартний аудиторський файл (SAF-T UA)) наведена у додатку до Порядку.

Формування електронного документа (інформації) ВПП завершується накладанням КЕП та кваліфікованої електронної печатки (за
наявності) посадових осіб ВПП у такому порядку: першим – КЕП головного бухгалтера (бухгалтера) або КЕП керівника; другою –
кваліфікована електронна печатка ВПП (за наявності).
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Електронні документи (інформація) ВПП надсилаються до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку. При надходженні
електронних документів (інформації) ВПП засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється їх автоматизована перевірка відповідно до
Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, що затверджений наказом Міністерства фінансів України №557
від 06.06.2017р.

Контролюючим органом забезпечується зберігання отриманих електронних документів (інформації) ВПП до закінчення процедури
узгодження результатів перевірки або спливу строку, передбаченого для оскарження результатів в адміністративному та судовому
порядках, але не менше строку зберігання акта документальної перевірки, при проведенні якої використовувались зазначені електронні
документи (інформація) ВПП.

Підтвердженням прийняття та реєстрації або відхилення контролюючим органом електронних документів (інформації) ВПП є
повідомлення, яке направляється платнику податків у вигляді електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.

У разі неодержання від контролюючого органу протягом двох робочих днів повідомлення про прийняття і реєстрацію або про відхилення
електронного документа (інформації) ВПП відправник вживає додаткових заходів з використанням інших засобів зв'язку для одержання
від адресата відповідного повідомлення.

У випадку виникнення у посадових осіб контролюючого органу під час проведення перевірки необхідності у розгляді і дослідженні
електронних документів (інформації) ВПП, не наданих платником податків, ВПП зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб
контролюючого органу до електронних документів (інформації) ВПП за місцезнаходженням платника податків та його підрозділів (при
проведенні документальних виїзних перевірок) або додатково надати електронні документи (інформацію) ВПП, що належать або
пов’язані з предметом перевірки, на вимогу контролюючого органу, не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту
контролюючого органу, в порядку та обсязі, визначених у цьому запиті.
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З 01.09.2021р. фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які
були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких
були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків мають право добровільно подати
одноразову спеціальну декларацію із зазначенням активів, що їм належать і які набуті за рахунок доходів, з яких до 01.01.2021р. не були
сплачені податки і збори. При цьому у добровільній декларації інформація про джерела набуття активів не зазначається.

Нагадаємо, що в липні 2021р. набрали чинності окремі норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження
одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до
бюджету» №1539-IX від 15.06.2021р. (далі – Закон №1539-IX), відповідно до якого внесено зміни, зокрема, до ПКУ в частині проведення
одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 01.09.2021р. по 01.09.2022р.

Декларанти матимуть право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію (далі – Декларація) із зазначенням активів, що їм
належать, та з яких не були сплачені податки і збори, до 01.01.2021р.

В спеціальній декларації необхідно зазначити активи, які знаходяться на території України або за її межами, зокрема, валютні цінності
(крім коштів у готівковій формі) та права грошової вимоги, рухоме і нерухоме майно, цінні папери, частки у майні юридичних осіб, інші
активи.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:
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• 5% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні та прав грошової вимоги до резидентів України за
визначених умов, а також інших активів, що знаходяться в Україні;

• 9% - для валютних цінностей та інших активів, розміщених за кордоном;

• 2,5% - для державних облігацій України з терміном обігу понад рік, придбаних декларантом у період з 01.01.2021р. до 20.06.2022р.

Сплата декларантом у повному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, у тому числі
донарахування грошового зобов’язання, звільняє такого декларанта:

• від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства;

• від обов'язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання (набуття) активів, зазначених
таким декларантом в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, що мали місце у будь-якому з податкових періодів до
01.01.2021р.

У разі сплати декларантом, який обрав ставку податку із розстроченням сплати 3 рівними частинами, першої частини податкового
зобов'язання, такий платник податків не може бути притягнутий до відповідальності за порушення податкового та валютного
законодавства.

До декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановленому
строки та розмірі, не можуть, зокрема:
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• застосовуватись 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 01.01.2021р. (у межах
складу та вартості активів фізичної особи, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації);

• розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо такі правопорушення пов'язані з
придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній)
добровільній декларації об'єктів декларування до 01.01.2021р.
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