
 

 

 

Податкова амністія: до яких видів державних облігацій 

застосовується ставка збору у розмірі 2,5 відсотка? 
 

Відповідно до абзацу першого 

п. п. 8.3 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. 

XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі – 

ПКУ) сума збору з одноразового 

(спеціального) добровільного 

декларування (далі – Збір) щодо 

задекларованих об’єктів 

визначається шляхом застосування 

до бази для нарахування Збору, 

визначеної згідно з п. 7 підрозд. 9 

прим. 4 розд. XX «Перехідні 

положення» ПКУ, ставки 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 

(далі – Декларація). 

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відс. із сплатою податкового 

зобов’язання трьома рівними частинами щорічно (абзац другий п. п. 8.3 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. 

XX «Перехідні положення» ПКУ). 

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки» (у редакції Закону України від 19 червня 2020 року №738-

IX) (далі – Закон №3480) державні облігації України можуть бути:  

1) довгостроковими – із строком обігу понад п’ять років; 

2) середньостроковими – із строком обігу від одного до п’яти років; 

3) короткостроковими – із строком обігу до одного року. 

Пунктом 2 Закону №3480 передбачено, що державні облігації України поділяються на 

облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України. 

Таким чином, при придбанні декларантом середньострокових та/або довгострокових 

державних облігацій України без права дострокового погашення, у період з 01 вересня 2021 року до 

31 серпня 2022 року до подання Декларації, застосовується ставка Збору у розмірі 2,5 відсотка. 

 

 
 

 

 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)  

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України  

https://t.me/tax_gov_ua  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»  

 

 
 

Державна податкова служба України 

 

Головне управління ДПС у Тернопільській області 

Підготовлено до 

друку Шумською 

ДПІ ГУ ДПС у 

Тернопільській 

листопад – 2021 

наклад – 50 прим. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot

