
Якщо Ви думаєте, що пропонують декларувати доходи — Ви помиляєтесь!  
Декларуванню підлягають саме АКТИВИ (а не доходи), які є власністю фізичної особи, розміщені на 
території України та/або за її межами, але не всі з них, а лише...  

На вебінарі Ви дізнаєтесь про ключові елементи одноразового (спеціального) добровільного 
декларування і, ГОЛОВНЕ, зможете визначитись, чи ДОЦІЛЬНА АМНІСТІЯ АКТИВІВ саме для Вас, чи 
заходити в неї, чи ні! 

 “Закон про амністію” - це  
Закон України від 15 червня 2021 року №1539-ІХ «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» (далі – Закон №1539, Закон про амністію).  

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

I. ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: у чому її суть і кому вона може бути цікавою/не цікавою. 

 Нульове декларування не для багатих: чому та що це таке. 

 Наслідки запровадження податкової амністії для представників «середнього класу»: ФОПи, IT-
шники, заробітчани, «з/п у конвертах», «гроші під подушкою», інші. 

 Зіставляємо «старі» декларації та активи (обсяг майна, що вам належить) та виявляємо, чи є 
перевитрати. 

 Кого не стосується Закон про амністію та хто може мати спокій. 

II. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНУ ПРО АМНІСТІЮ - особливості проведення одноразового 
(спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 01 вересня 
2021 року до 01 вересня 2022 року.  

 Що таке одноразове (спеціальне) добровільне декларування? 

 Які терміни проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування? 

 Які активи підлягають одноразовому (спеціальному) декларуванню? 

 Збір (не ПДФО) з одноразового (спеціального) добровільного декларування — 2,5%, 5% і 9% та 
3%, 6% і 11,5%.  Розбираємось, скільки та за що? 

 Хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням? 

 Хто не може бути декларантом? 

 Які відомості зазначаються в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації тощо? 

III. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ. НЕПРЯМІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ, яких поки що немає.  
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