1. Які існують типи декларацій, коли їх слід подавати і який звітний період
вони охоплюють?
Законом передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування:
1) щорічна декларація, яка подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня
до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така
декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що
передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на
31 грудня звітного року;
2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що
подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених
функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше
двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен
був дізнатися про таке припинення. Декларація суб’єкта декларування, який
припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше
поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на
останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує
дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як
декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації,
що були подані відповідно до Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції»;
3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що
подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у
якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік
(період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається
декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;
4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на
зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої
статті 3 Закону, що подається до призначення або обрання особи на посаду.
Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно),
що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у
конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію
станом на 31 грудня звітного року.

2. Чи слід подавати щорічну декларацію та декларацію перед припиненням
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, якщо суб’єкт декларування звільняється до 1 квітня?
Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до
подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2018
року), то йому рекомендується подавати щорічну декларацію за попередній рік
(2017 рік) та окрему декларацію з 1 січня 2018 року до 14 січня 2018 року
включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.
Це зумовлено тим, що за різний звітний період (наприклад, 2017 та 2018 роки)
застосовуються різні розміри прожиткового мінімуму.
3. Хто належить до службових осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище?
Перелік службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище, визначений у примітці до статті 50 Закону, відповідно до якого під
службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище, в цій статті розуміються: Президент України, Прем’єр-міністр
України, член Кабінету Міністрів України, перший заступник або заступник
міністра, член Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного
майна України, його перший заступник або заступник, член Центральної
виборчої комісії, народний депутат України, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро
України, Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступник,
Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник,
член Ради Національного банку України, Секретар Ради національної безпеки і
оборони України, його перший заступник та заступник, Постійний Представник
Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та
заступник, радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр- міністра України, особи, посади яких належать до посад
державної служби категорії «А» або «Б», та особи, посади яких частиною
першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» віднесені до першої- третьої категорій, а також судді,
прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів,
юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та
самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція
яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної

Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, керівники державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на
територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній
Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного
значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу. Інформація
щодо того, чи належить суб’єкт декларування до службових осіб, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище, зазначається станом на
останній день звітного періоду (станом на 31 грудня для щорічних декларацій).
Це правило не поширюється на осіб, які займають 9 відповідальне та особливо
відповідальне становище станом на день початку роботи системи подання та
оприлюднення декларацій в 2016 році, – такі суб’єкти декларування зазначають
своє місце роботи, посаду, належність до осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище, станом на день початку роботи системи в
2016 році. Це випливає з абзацу третього пункту другого Розділу XIII
«Прикінцеві положення» Закону.
5. Які посади належать до посад з високим рівнем корупційних ризиків?
Відповідно до частини першої статті 50 Закону, перелік суб’єктів декларування,
які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків,
затверджується Національним агентством.
На сьогодні згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2
«Про затвердження переліку посад з високим та підвищеним рівнем
корупційних ризиків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.07.2016 за № 987/29117, до таких посад віднесено: - посада Глави
Адміністрації Президента України та посади його заступників; - посади
керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі
самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного
банку України; - посади керівників та заступників керівників самостійних
структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової
адміністрації України; - посади керівників державних підприємств, установ,
організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності та їх
заступників, призначення яких здійснюється державними органами; - посади
державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких
поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення
структурних підрозділів; - посади в органах місцевого самоврядування: o
перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в
Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників
сільських, селищних голів; o заступників голів районних, районних в містах
рад; o секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній
Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад; o керуючих
справами виконавчих комітетів міських (міст – обласних центрів та міста
Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці

Крим значення) рад; голів постійних комісій з питань бюджету обласних,
Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді
на постійній основі).
При цьому звертаємо увагу, що наведений перелік може змінюватися
Національним агентством залежно від результатів моніторингу стану корупції.
Відтак, для з’ясування актуального переліку слід звертатися до офіційного
сайту Національного агентства.
6. Як заповнювати декларацію, якщо член сім’ї відмовляє у наданні
необхідної для декларування інформації суб’єкту декларування?
Якщо член сім’ї суб’єкта декларування відмовив йому у наданні всієї або
частини інформації, що повинна бути відображена в декларації, і при цьому
самому суб’єкту декларування ця інформація не відома, він обирає у
відповідних полях електронної форми декларації помітку «Член сім’ї не надав
інформації». Якщо член сім’ї відмовився надати таку інформацію, але ця
інформація відома суб’єкту декларування або може бути ним отримана з
офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи, відповідні
державні реєстри), то суб’єкт декларування повинен відобразити у декларації
всю відому йому інформацію.
Якщо члену сім’ї відповідна інформація не відома і вона не може бути ним
отримана із офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи,
відповідні державні реєстри), то у відповідних полях електронної форми
декларації слід обрати помітку «Не відомо» (якщо така помітка доступна у
відповідному полі згідно з Технічними вимогами до полів форми декларації
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, що затверджуються Національним агентством).
7. Як відображати в декларації інформацію щодо об’єктів, які перебувають
у спільній власності?
У випадку спільної сумісної власності, яка не передбачає виділення часток: у
розділах декларації, де зазначається спільна власність на майно, при додаванні
нового об’єкта в полі «Тип права» слід обрати варіант «Спільна власність», а в
полі «Частка власності» слід обрати помітку «Не застосовується». Як і в інших
полях, ця можливість обрання тієї чи іншої помітки (кнопки) з’являється після
натискання на відповідному полі. У випадку ж спільної часткової власності,
після вибору типу права «Спільна власність» необхідно вказати частку
власності кожного із співвласників у відповідному полі.
8. Чи потрібно повторно зазначати дані про себе як співвласника майна
при заповненні розділу декларації щодо членів своєї сім’ї, якщо вже навів
свої та їхні дані як співвласників при заповненні розділу декларації щодо
себе?

Якщо об’єкт декларування (нерухоме майно, транспортний засіб тощо)
перебуває у спільній власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, то
такий об’єкт зазначається у відповідному розділі форми декларації лише один
раз. Тобто, якщо новий об’єкт був доданий у формі декларації як такий, що
стосується суб’єкта декларування, і при цьому було зазначено, що член сім’ї є
співвласником цього об’єкта, то цей об’єкт не слід повторно відображати як
об’єкт, що стосується члена сім’ї. Аналогічно слід заповнювати декларацію у
випадку, коли йдеться про майно члена сім’ї, співвласником якого є інший
(крім суб’єкта декларування) член сім’ї, тобто не дублюючи відомості про таке
майно при заповненні інформації щодо інших членів сім’ї.
9. Якщо співвласник майна (крім члена сім’ї) відмовляється надати
інформацію, необхідну для заповнення декларації, яким чином відобразити
це в декларації?
Якщо третя особа (наприклад, співвласник об’єкта декларування, який не є
членом сім’ї суб’єкта декларування) відмовила суб’єкту декларування або
члену його сім’ї у наданні інформації, що повинна бути відображена в
декларації, то суб’єкт декларування відображає у декларації ту інформацію, яка
йому відома, а щодо решти обирає у відповідних полях електронної форми
декларації помітку «Не відомо».
10. Чи слід декларувати майно, якщо суб’єкт декларування користувався
ним упродовж року, але станом на 31 грудня вже не користується?
Більшість об’єктів декларування (а саме: нерухомість, об’єкти незавершеного
будівництва, цінне рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери,
корпоративні права, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, нематеріальні
активи, грошові активи, фінансові зобов’язання, членство в громадських
об’єднаннях або входження до їхніх органів) декларується відповідно до їх
наявності станом на останній день звітного періоду. Наприклад, при поданні
щорічної декларації, якщо зазначені об’єкти станом на 31 грудня попереднього
року не перебувають у володінні, користуванні або власності (для різних
об’єктів передбачено різні права – див. відповідні розділи декларації) суб’єкта
декларування або членів його сім’ї, то вони не повинні відображатися в
декларації, навіть якщо вони перебували на такому праві упродовж певного
часу у звітному періоді. Водночас щодо деяких об’єктів Закон передбачає їх
декларування незалежно від наявності станом на останній день звітного
періоду. Це стосується доходів, у тому числі подарунків, які були отримані
(нараховані) у звітному періоді, видатків та правочинів, вчинених у звітному
періоді, посади чи роботи, що виконувалися за сумісництвом. Наприклад,
Закон зобов’язує декларувати видатки та всі правочини, вчинені у
звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або
припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі

спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші
активи, а також виникають фінансові зобов’язання. Такі відомості
зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмета
правочину) перевищував 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1
січня звітного року. Зазначені видатки та правочини відображаються
незалежно від того, чи залишається предмет, який був придбаний (набутий)
внаслідок відповідного видатку чи правочину, у суб’єкта декларування станом
на кінець звітного періоду.
12. Що розуміється під іншими правами користування?
Закон передбачає обов’язок зазначати в декларації окремі об’єкти, які належать
суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві користування. Такими
правами користування можуть бути: оренда, сервітути, право користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право
забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на
підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права,
передбачені законом. Визначення зазначених категорій наведено у Цивільному
кодексі України.
13. Якими є правила зазначення вартості об’єктів декларування в
декларації?
За загальним правилом інформація про вартість відповідного майна повинна
вказуватись на дату набуття права власності на нього (як зазначено в документі,
на підставі якого було набуто право власності) у грошовій одиниці України або
на дату набуття майна у володіння чи користування, якщо не йдеться про
власність. При цьому вартість об’єктів декларування, що перебувають у
володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї,
зазначається у випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна
була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину. Правила
відображення в декларації вартості майна мають особливості залежно від типу
майна: - для об’єктів нерухомості зазначається як вартість на дату набуття
об’єкта у власність, володіння або користування, так і вартість відповідно до
останньої проведеної оцінки. Якщо вартість на дату набуття об’єкта на певному
праві не відома суб’єкту декларування і вона не може бути визначена на
підставі правовстановлюючих документів, при заповненні відповідного поля
декларації про вартість майна слід обрати помітку «Не відомо». Те саме
стосується поля декларації про вартість майна за останньою грошовою оцінкою
– якщо така оцінка не проводилась чи її результати невідомі суб’єкту
декларування, при заповненні відповідного поля слід обрати помітку «Не
відомо»; - вартість цінного рухомого майна відображається станом на дату його
набуття у власність, володіння або користування; - вартість транспортних

засобів відображається станом на дату його набуття у власність, володіння або
користування; - вартість цінних паперів відображається відповідно до їх
номінальної вартості; - вартість корпоративних прав відображається у
грошовому вираженні станом на дату їх набуття або – якщо проводилася
грошова оцінка таких прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування –
відповідно до результатів такої оцінки; - вартість подарунків у формі, іншій ніж
грошова, відображається станом на дату їх отримання суб’єктом декларування
або членом його сім’ї; - вартість нематеріальних активів відображається станом
на дату виникнення права власності на такий актив.
14. Чи можна подати виправлену декларацію або іншим чином виправити
інформацію, зазначену в декларації?
Згідно з частиною четвертою статті 45 Закону, суб’єкт декларування має право
подати, за власною ініціативою, виправлену версію своєї декларації упродовж
семи календарних днів після дня подання відповідної декларації. Для цього
немає необхідності звертатися до Національного агентства. Для подання
виправленої декларації слід натиснути на кнопку "Подати виправлену
декларацію", яка є видимою упродовж відповідного строку у персональному
електронному кабінеті суб’єкта декларування у полі поданої декларації. При
цьому суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію
упродовж семи днів лише один раз. У суб’єкта декларування відсутня
можливість подати виправлену декларацію за власною ініціативою після
спливу семиденного строку. У разі виявлення суб’єктом декларування у
поданій декларації недостовірних відомостей після семиденного строку
суб’єкт декларування може звернутись до Національного агентства через
персональний електронний кабінет, деталізовано описати виявлені
неточності або помилки. Відповідна інформація буде врахована
Національним агентством у разі проведення повної перевірки (перевірки)
декларації відповідного суб’єкта декларування.
15. Які доходи та подарунки відображаються у декларації?
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону, у декларації
зазначаються доходи суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які були
отримані або нараховані упродовж звітного періоду. При цьому доходи
включають:
- заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом;
- гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;
- дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- дохід від надання майна в оренду (користування);
- дивіденди;

- проценти;
- роялті;
- страхові виплати;
- виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі
тоталізатора;
- призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в
аматорських спортивних змаганнях;
- благодійну допомогу;
- пенсію;
- спадщину;
- доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;
- подарунки;
- інші доходи.
Під заробітною платою розуміється як основна заробітна плата, так і будь-які
заохочувальні та компенсаційні виплати (премії, надбавки тощо), які
виплачуються (надаються) суб’єкту декларування або члену його сім’ї у зв'язку
з відносинами трудового найму, крім коштів для покриття витрат на
відрядження, які у цілях декларування доходом не вважаються (див. далі
окреме роз’яснення з цього приводу). Соціальні виплати, субсидії тощо
вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації,
тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.
Подарунки вважаються доходом незалежно від того, у якій формі вони
отримуються – у формі грошових коштів або в іншій формі. Відповідно до
статті 1 Закону, подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги,
пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або
за ціною, нижчою мінімальної ринкової. Доходи декларуються незалежно від
їх розміру. Винятком є доходи у вигляді подарунків. Подарунки у формі
грошових коштів зазначаються в декларації, якщо розмір таких подарунків,
отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує 5
ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарунок у
формі, іншій ніж грошові кошти (наприклад, рухоме майно, транспортні засоби,
нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість одного подарунку перевищує 5
ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо
отриманий у звітному періоді подарунок у вигляді цінного рухомого майна,
транспортного засобу, нерухомого майно, цінних паперів, грошових активів чи
інших об’єктів декларування перебуває у володінні, користуванні чи власності
(спільній власності) суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на
останній день звітного періоду, то такий подарунок повинен бути також
відображений у відповідному розділі декларації («Цінне рухоме майно (крім
транспортних засобів)», «Цінне рухоме майно – транспортні засоби», «Об’єкти

нерухомості», «Цінні папери», «Грошові активи» тощо). Якщо ж відповідне
майно, яке є одночасно 34 подарунком, не належить суб’єкту декларування або
члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду, то воно зазначається
лише в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».
16. Чи слід відображати як дохід отриманий суб’єктом декларування чи
членами його сім’ї кредит, позику, поворотну безвідсоткову фінансову
допомогу (позичку) тощо?
Якщо кредит, позика, поворотна безвідсоткова фінансова допомога (позичка)
тощо були отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї упродовж
звітного року, то вони повинні бути відображені в розділі «Доходи, у тому
числі подарунки» як «Інші доходи» (із зазначенням, про який саме дохід
йдеться). Якщо такий кредит, позика тощо були дійсними, тобто не сплачені
повною мірою станом на останній день звітного періоду, то вони повинні бути
додатково відображені у розділі «Фінансові зобов’язання» (див. далі),
незалежно від того, чи були вони отримані у звітному періоді.
17. Які фінансові зобов’язання відображаються у декларації?
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації 37
відображаються фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та членів його
сім’ї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду. Під фінансовими
зобов’язаннями у цілях декларування розуміються:
- отримані кредити, позики;
- інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї
іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога,
отримана і не повернена у звітному періоді суб’єктом декларування або членом
його сім’ї;
- зобов’язання за договором лізингу;
- зобов’язання за договором страхування;
- зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;
- несплачені податкові зобов’язання;
- інші зобов’язання (у декларації необхідно зазначити, які саме).
У розділі «Фінансові зобов’язання» відображаються також відомості про
розмір сплачених суб’єктом декларування або членом його сім’ї коштів в
рахунок основної суми позики (кредиту) та розмір сплачених процентів за
позикою (кредитом).
У декларації відображаються фінансові зобов’язання суб’єкта
декларування перед членами його сім’ї і навпаки. Наприклад, кошти, позичені
суб’єкту декларування членом його сім’ї, повинні бути відображені в декларації
як фінансове зобов’язання такого суб’єкта декларування. При цьому ці кошти
(у разі перевищення порогу у 50 ПМ стосовно всіх грошових активів) повинні

бути також відображені як грошовий актив такого члена сім’ї у відповідному
розділі декларації.
В декларації зазначаються будь-які фінансові зобов’язання суб’єкта
декларування та членів його сім’ї. При цьому якщо розмір зобов’язання
перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб
на 1 січня звітного року, то необхідно відобразити відомості щодо
фінансових зобов’язань, які включають дані про вид зобов’язання, його
розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли
такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону,
або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, та дату виникнення зобов’язання. У разі якщо розмір
зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний
розмір такого фінансового зобов’язання.
Кошти, які були фактично отримані за кредитом (позикою) у звітному
періоді незалежно від суми зобов’язання, слід зазначити у розділі декларації
«Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід» та/або у розділі «Грошові
активи» у разі перевищення встановленого в ньому порогу 38 декларування.
У розділі «Фінансові зобов’язання» зазначаються ті фінансові
зобов’язання, які є дійсними станом на останній день звітного періоду, навіть
якщо таке зобов’язання виникло до початку звітного періоду. Наприклад, якщо
суб’єкт декларування отримав кредит у 2010 році і цей кредит є дійсним, тобто
основна сума кредиту та проценти за ним не сплачені повністю станом на
останній день звітного періоду (наприклад, станом на 31 грудня 2016 року), то
зазначений кредит відображається у розділі «Фінансові зобов’язання» щорічної
декларації, що подається у 2017 році.
Кредитні пропозиції від банків, фінансових установ у вигляді «кредитних
ліній до зарплатних банківських карток» чи аналогічні за змістом пропозиції,
якими суб’єкт декларування чи член його сім’ї не скористався або основна сума
та проценти за якими на кінець звітного періоду сплачені повністю, у розділі
«Фінансові зобов’язання» декларації не відображаються.
18. Чи вказується у декларації інформація про фінансові зобов’язання
(отриманий кредит, позику тощо), якщо вони виникли у звітному періоді і
були виконані (повернуті) у звітному періоді?
Фінансові зобов’язання, які виникли у звітному періоді та були в цьому ж
звітному періоді виконані (наприклад, повністю сплачений кредит чи позика),
не відображаються в розділі декларації «Фінансові зобов’язання», але
відображаються в розділі «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід».

19. Чи настає відповідальність за ненавмисну помилку в декларації?
Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може тягнути за
собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.
Адміністративна відповідальність передбачена статтею 172 6 Кодексу України
про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що
має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100
до 250 ПМ.
Статтею 366-1 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну
відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.
При цьому відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого
об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості
відрізняються від достовірних на суму понад 250 ПМ.
У разі подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого
об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від
достовірних на суму менше 100 ПМ, до суб’єкта декларування може бути
застосовано дисциплінарну відповідальність.
Слід звернути увагу, що адміністративна та кримінальна відповідальність
передбачені виключно за подання «завідомо недостовірних» відомостей.
Тобто відповідне діяння має бути вчинено суб’єктом декларування з прямим
умислом. При цьому, для притягнення до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень необхідно довести наявність такого умислу, а саме
те, що суб’єкт декларування усвідомлював недостовірність відомостей, які він
зазначив у декларації.
20. Чи настає адміністративна або кримінальна відповідальність за
подання недостовірних відомостей в декларації, якщо такі відомості
суб’єкту декларування надав член його сім’ї?
Якщо недостовірні відомості, які були зазначені в декларації, були надані 46
суб’єкту декларування членом його сім’ї, то відповідальність може настати
лише в тому разі, коли суб’єкт декларування усвідомлював недостовірність
таких відомостей, але попри це свідомо зазначив їх у декларації. Відповідно до
положень законодавства про адміністративну та кримінальну відповідальність
(див. попередній пункт роз’яснення), карається винятково подання суб’єктом
декларування завідомо недостовірних відомостей. При цьому враховується
умисел на зазначення таких відомостей саме суб’єкта декларування, а не членів
його сім’ї чи інших осіб, які надали інформацію для заповнення в декларації.
Отже, суб’єкт декларування не може бути притягнений до відповідальності за
подання в декларації недостовірних відомостей, які були надані йому членом
сім’ї, якщо суб’єкту декларування не було відомо про недостовірність таких
відомостей на момент подання декларації.

Це Роз’яснення носить рекомендаційний характер та не містить нових правових
норм.

