Декларування 2020
Нові зміни у законодавстві

Березень 2020

17 березня набрав чинності
Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих
на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)»

Продовження терміну подачі декларації

!

Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання
корупції», згідно з якими у 2020 році термін подання щорічних
декларацій та декларацій після звільнення

продовжено до 1 червня!

!

Крім того, суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020
року не мали можливості подати декларацію перед звільненням
або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із
встановленням на території їх проживання карантиннообмежувальних заходів, звільняються від відповідальності
за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у
зазначений період

19 березня оприлюднено
Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України у зв’язку з
прийняттям Закону України
“Про запобігання корупції”»
№ 524-ІХ
Документ набрав чинності 20
березня

Як подавати декларації за новими правилами

Як подавати декларації за новими правилами
!

З набранням чинності вказаних змін діюча на разі форма
декларації, затверджена відповідним наказом НАЗК від
10.06.2016 № 3 (у редакції наказу НАЗК від 12.12.2019 №168/19)
та зареєстрована Мін’юстом не відповідає Законодавству, тому:
НАЗК з 20 березня забезпечує можливість обрати позначку «Не застосовується»
у розділах 2.1 та 2.2 форми декларації, які стосуються відомостей про
належність до публічних діячів суб’єкта декларування та зареєстрованого місця
проживання членів сім’ї декларанта
У розділі 12.1 декларації слід обрати позначку «Відсутня інформація для
декларування в цьому розділі»
В інших вищенаведених випадках відомості не зазначаються

Вся інша інформація
подається відповідно до
змін до Закону України
"Про запобігання
корупції"
прийнятих 02 жовтня 2019

Члени сім’ї
(розділ 2.2 декларації)
 Подружжя та неповнолітні діти суб’єкта декларування вважаються
членами сім’ї незалежно від спільного проживання і відомості про дитину
зазначаються у декларації
 Неповнолітня дитина члена сім‘ї суб‘єкта декларування - не член сім‘ї
суб‘єкта декларування і відомості про дитину НЕ зазначаються у декларації
 Незалежно від вказаних обставин, членами сім‘ї є особи, які спільно
проживають, пов‘язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов‘язки із суб‘єктом декларування

Доходи
(розділ 11 декларації)

!

У п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону слова «отримані (нараховані)
доходи» замінено словами «отримані доходи суб’єкта
декларування або членів його сім’ї»
📎 Відповідно до роз’яснень НАЗК, в декларації

зазначаються відомості про отриману заробітну
плату, включаючи податки і збори

Розширюється поняття "близькі особи"
!

Ними, зокрема, стали двоюрідний брат, двоюрідна
сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка),
племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько
та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати)
Відповідно до 23 та 27 статей Закону України «Про
запобігання корупції», відтепер від цих осіб можна
отримувати подарунки, проте заборонено мати таких осіб у
прямому підпорядкуванні або бути їм прямо
підпорядкованими

Подання виправленої декларації
!

Змінено норму щодо подання виправленої
декларації (ч. 4 ст. 45 Закону)
Так, Законом встановлюється, що декларант протягом
семи днів після подання декларації має право подати
виправлену декларацію, але не більше трьох разів

Повідомлення про суттєві зміни
!

📎 З 01 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни треба
подавати не тільки у разі отримання доходу або придбання майна
на суму понад 50 прожиткових мінімумів, але й у разі здійснення
видатку на таку суму (ч. 2 ст. 52 Закону)

📎 При цьому такі повідомлення подаватимуть лише службові
особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище, або ж посади з високим рівнем корупційних ризиків
АЛЕ! Усі суб’єкти декларування у 10-денний термін мають письмово
повідомити Національне агентство про відкриття ними або членами їхньої
сім’ї валютного рахунка за кордоном (ч. 1 ст. 52 Закону)
Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї
суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України.

Декларація перед звільненням
!

Декларація перед звільненням подається не пізніше 20 робочих днів
з дня припинення діяльності
(наказ НАЗК від 12 грудня 2019 р. №168/19)

📎 Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями,
раніше поданими (містить інформацію станом на останній день припинення
діяльності)
📎 При цьому, немає значення з чиєї ініціативи відбулось звільнення
📎 Інформація, яка не відома суб’єкту декларування в день звільнення,
подається ним у виправленій декларації, яку можна подати не більше трьох
разів протягом семи днів
📎 Якщо ж після цього періоду виникає необхідність уточнення інформації у
декларації, суб’єкт декларування повідомляє про це в особистому кабінеті,
що буде враховано НАЗК під час здійснення фінансового контролю

Національне агентство рекомендує при заповненні декларації
звіряти інформацію з даними державних реєстрів
• Дані, які необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва»
декларації, можна перевірити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

• Інформацію до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником

(контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації можна звірити з даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

• Онлайн-сервіс Електронний кабінет водія надасть всю інформацію про транспортні засоби, які перебувають в особи
на праві власності. Отримана інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні
засоби»

• Портал електронних послуг Пенсійного фонду України допоможе знайти інформацію про отримані протягом року

доходи. Крім того, відомості про доходи можна отримати, сформувавши запит в електронному кабінеті на сайті
Державної податкової служби України за посиланням. Інформацію про доходи за попередній рік можна отримати
після 10 лютого

• Власникам повітряних суден радять перевірити інформацію у Реєстрі цивільних повітряних суден України
• Власники морського та річкового транспорту можуть отримати інформацію в Судновій книзі України та Державному
судновому реєстрі

• Інформацію щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисні моделі, промислові знаки та іншу, що необхідна для
заповнення розділу 6 «Нематеріальні активи», можна знайти за посиланням

З правилами користування зазначеними реєстрами можна ознайомитись на сайтах відповідних органів
Важливо: Вхід до реєстрів здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису
Інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися

Корисні посилання
1. Закон України «Про запобігання корупції»: https://is.gd/V6o5Fs.
2. Правове забезпечення: https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsijta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/pravove-zabezpechennya/
3. Поширенні запитання при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій :
https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobuzhyttya/najchastishi-zapytannya/
4. Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій:
https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobuzhyttya/rekomendatsiyi-pry-roboti-z-yedrd/
5. Відео-роз'яснення щодо заповнення електронних декларацій:
https://is.gd/BbfG09
6. Роз’яснення для суб’єктів декларування (майже все, зазначене вище, в одному
місці на сайті НАЗК): https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-tamonitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/

Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції

297-257-51, e-mail: integrity@lvivcity.gov.ua
Технічна допомога по роботі “Єдиного державного реєстру декларацій
осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування”

+38(044)200-06-94, e-mail: support@nazk.gov.ua

