ПАМ’ЯТКА
щодо особливостей деклараційної кампанії 2020
З 1 січня 2020 року, у зв’язку з набуттям чинності Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
ефективності інституційного механізму запобігання корупції», встановлено
нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані.
РОЗШИРЕНО
КОЛО
ЧЛЕНІВ
СІМ’Ї
СУБ’ЄКТА
ДЕКЛАРУВАННЯ:
– особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/жінка) –
незалежно від того, чи вони проживають спільно;
– діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття – незалежно від
того, чи вони проживають спільно;
– будь-які особи, які спільно проживали із суб’єктом декларування станом
на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів
упродовж року, що передує року подання декларації, пов’язані спільним побутом,
мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні
права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають у шлюбі.
ОСОБЛИВОСТІ
ДЕКЛАРУВАННЯ
ДІТЕЙ
ВІД
ПОПЕРЕДНЬОГО ШЛЮБУ. Відомості про неповнолітню дитину члена сім’ї
суб’єкта декларування від попереднього шлюбу, яка проживає окремо від такого
члена сім’ї суб’єкта декларування, не підлягають відображенню в декларації. При
цьому такі діти лише зазначаються в розділі 2.2 «Відомості про членів сім’ї
суб’єкта декларування».
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ЗБІЛЬШЕНО
ДО ТРЬОХ
РАЗІВ
МОЖЛИВІСТЬ
СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ ПОДАТИ ВИПРАВЛЕНУ ДЕКЛАРАЦІЮ –
упродовж семи днів після подання відповідної декларації.
СКАСОВАНО ВИМОГУ ДО СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ
ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ У ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ. Особи, які припиняють
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, подають декларації не
пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення такої діяльності – декларацію
за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими такими особами.
ЗАПРОВАДЖЕНО ВНЕСЕННЯ УНІКАЛЬНОГО НОМЕРА
ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ.
Суб’єктам декларування під час заповнення декларації необхідно зазначити
відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі (УНЗР) та відповідні номери членів сім’ї. УНЗР –
представлений двома послідовностями з восьми та п’яти цифр, розділених
текстовим символом «–». У разі відсутності УНЗР у суб’єкта декларування або
членів його сім’ї інформація про це зазначається у відповідному полі.

УНЗР
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Дані
про
об’єкт декларування, що перебував у володінні
або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в
декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на
останній день звітного періоду АБО НЕ МЕНШЕ ПОЛОВИНИ ДНІВ
ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО
БАНКІВСЬКІ ТА ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ. Відомості про фінансову чи
банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі
майна станом на 31 грудня 2019 року в разі, якщо суб’єкт декларування або член
його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи
має доступ до такого сейфу.
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Суб’єкти декларування у десятиденний термін мають письмово
повідомити НАЗК про ВІДКРИТТЯ НИМИ АБО ЇХ НЕПОВНОЛІТНІМИ
ДІТЬМИ ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ В ЗАКОРДОННОМУ БАНКУ. Такі
обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів
декларування до закладів освіти за межами України.
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання
за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики
(кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на
кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного
пенсійного забезпечення (виключено «позичені іншим особам кошти»). Такі
відомості зазначаються лише в разі, якщо розмір зобов’язання перевищує
50 прожиткових мінімумів (96050 грн) станом на 31 грудня 2019 року.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО
БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. Суб’єкти декларування мають внести до декларації
відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або
члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на
31 грудня 2019 року, а також відомості про тип і номер рахунку, дані про
банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися
таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які
відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
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Стандарт IBAN передбачає, що банківські рахунки мають складатися
з 29-ти буквено-цифрових символів (проте не більше 34-х символів)
Номер рахунку

IBAN

буквений код країни,
де знаходиться банк
отримувача

UA123456789012345678901234567
як правило 27 цифрових символів

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ РЕКВІЗИТІВ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
ПРИВАТБАНК
– зайти в Інтернет-банкінг “Приват 24” і виконати такі дії: “Усі послуги” –
“Послуги” – “Створити довідку” – “Реквізити”, потім обрати банківську картку і
мову довідки (українська чи англійська) і натиснути “Сформувати”. У результаті
клієнт безкоштовно отримає довідку з реквізитами до своєї картки ПриватБанку у
форматі pdf. Довідка з реквізитами містить факсимільну печатку і підпис.
– дізнатись реквізити до картки можна, зателефонувавши на клієнтську лінію
підтримки 3700;
– при особистому відвідуванні філії банку (при собі мати паспорт та
ідентифікаційний код).
УКРГАЗБАНК
- дізнатись реквізити до картки можна, зателефонувавши на клієнтську лінію
підтримки 0800309000;
- при особистому відвідуванні філії банку (при собі мати паспорт та
ідентифікаційний код);
- через мобільний додаток «Еко-банк» у розділі «Контакти» через «Чатпідтримка» направити відповідний запит Viber, Twitter, Fasebook.
За додатковою інформацією звертатись до уповноваженого з антикорупційної
діяльності ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Валерія МАМУШЕВА: моб. тел.:
050-474-86-85; е-mail: antikor@lduvs.edu.ua

