ЗАЯВА
декларанта про відсутність обмежень щодо одноразового
(спеціального) добровільного декларування активів
Підписуючи цю заяву, я
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ _________________
[прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (не зазначається фізичною
особою, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття РНОКПП та офіційно повідомила
про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному
носії або в паспорті проставлено слово “відмова”)]

___________________________________________________ повідомляю, що об’єкт
декларування не належить до:
1. Активів фізичної особи, одержаних (набутих) декларантом унаслідок вчинення
діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних
правопорушень або інших порушень законодавства, пов'язаних із:
1) ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
2) ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;
3) порушеннями у сфері валютного законодавства;
4) порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині порушення,
передбаченого в пункті 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
2. Активів фізичної особи, що належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове
розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених у статтях 212, 212 1, а також у статті 366 (щодо документів
податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних,
первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов'язкових платежів), у статті
367 (якщо кримінальне правопорушення пов'язане з порушенням вимог податкового,
митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи) Кримінального кодексу України.
-

3. Активів фізичної особи або юридичної особи, що належать декларанту, стосовно
якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень,
передбачених у статтях 209, 258 5 і 306, у частинах першій і другій статті 3683, у частинах
першій і другій статті 368 4, у статтях 368, 368 5, 369 і 369 2 Кримінального кодексу України,
та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі
12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України.
-

-

-

-

-

4. Активів декларанта, що мають джерела походження з території країни, визнаної
державою-агресором згідно із законом.
Підписуючи цю заяву, надаю згоду банку направляти запит та отримувати від
Державної податкової служби України інформацію про суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них
податку на доходи фізичних осіб, а також суми нарахованого єдиного внеску, потрібну для
цілей виконання банком вимог 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” від 15 червня 2021 року № 1539-IX.

______________________
(підпис Клієнта)

« » _________ 202_ року

