АНКЕТА
декларанта для цілей одноразового (спеціального) добровільного
декларування
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Інформація про Клієнта
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):
[зазначається ПІБ Клієнта]
Дата народження:
[дата народження у форматі
дд.мм.рррр]
Місце народження (за наявності):
[місце народження згідно
ідентифікаційного документу]
Громадянство (для нерезидентів):
[країна резидентності]
Місце проживання або перебування:
[адреса місця проживання або
перебування Клієнта]
Інформація про ідентифікаційний документ:
[серія, № ідентифікаційного
документу, коли і ким видано
документ Клієнта]
Місце тимчасового перебування на території [адреса місця перебування Клієнта]
України (для нерезидентів):
Реєстраційний номер облікової картки платника [№ РНОКПП (у разі наявності)/№ та
податків (далі – РНОКПП) або номер (та за серія (за наявності) паспорту – у разі
наявності – серія) паспорта громадянина України, у відмови від РНОКПП]
якому проставлено відмітку про відмову від прийняття
РНОКПП, чи номер паспорта:
Унікальний номер запису в Єдиному державному [№ запису в ЄДДР (за наявності),
демографічному реєстрі (за наявності)
коли і ким видано документ Клієнта].
Місце роботи, посада:
[назва місяця роботи та посада
Клієнта]
Номер контактного телефону:
[телефон Клієнта]
Адреса електронної пошти (за наявності):
[електронна адреса Клієнта]
Інформація про належність декларанта до осіб, які за будь-який рік починаючи з 01 січня
2005 року подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають
чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які
претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи
вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на
відповідні посади):
□ так
□ ні
Джерела походження (одержання, набуття) активів, що декларуються, у тому числі:
[назва країни походження коштів]
□ активи, отримані від ведення підприємницької □
інші
джерела
походження
діяльності, незалежної професійної діяльності;
(одержання, набуття) активів, що
□ активи, отримані у вигляді неоподатковуваних декларуються (зазначити які саме)
доходів;
______________________________.
□ активи, отримані у вигляді подарунку;

Країна походження (одержання, набуття) активів, [назва країни походження коштів]
що декларуються:
16 Пояснення щодо несвоєчасного декларування
доходів, що підлягали в момент їх нарахування
(отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не
були сплачені або сплачені не в повному обсязі
податки і збори відповідно до вимог законодавства
з питань оподаткування, та/або які не були
задекларовані в порушення податкового та
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валютного законодавства протягом будь-якого з
податкових періодів
______________________
(підпис Клієнта)
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