
 

 

 

 
Додаток 1 до Положення про порядок відкриття та 

ведення поточних рахунків із спеціальним режимом 

використання в національній та іноземних валютах, 
банківських металах для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування 

Анкета декларанта для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування  

І. Загальна інформація про Клієнта 

1 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  

2 Дата народження  

3 Місце народження (за наявності)  

4 Громадянство  

5 Адреса місця проживання або перебування  

6 
Адреса місця тимчасового перебування на 
території України (для нерезидентів)  

7 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків України (РНОКПП) (за наявності) або 

номер (та за наявності – серія) паспорта 

громадянина України, в якому проставлено 

відмітку про відмову від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків України, 

чи номера паспорта із записом про відмову від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України в електронному 

безконтактному носії 

 

8 

Інформація про ідентифікаційний документ номер 

(та за наявності – серія) паспорта громадянина 

України (або іншого документа, що посвідчує особу 

та відповідно до законодавства України може бути 

використаним на території України для укладення 

правочинів), дата видачі та назва органу, який його 

видав 

 

9 
Унікальний номер запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі (за наявності) 

 

10 Місце роботи, посада  

11 Номери контактних телефонів  

12 Адреса електронної пошти (за наявності)       

13 

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) 

Ні □     Так □ 

14 

Джерела походження (одержання, набуття) активів, що декларуються, у тому числі 

□ активи, отримані від ведення підприємницької 

діяльності, незалежної професійної діяльності  

□ активи, отримані у вигляді неоподатковуваних 

доходів 

□ активи, отримані у вигляді подарунку   

□ інші джерела походження (одержання, набуття) активів, що декларуються 

(зазначити які саме) ________________________________________  

                                                                                                                                                                                             

15 
Країна походження (одержання, набуття) активів, 

що декларуються 
 

 

Клієнт / Декларант:   ____________________________________________ (ПІБ, підпис)               «     » _______________ 20___  року                                             

   


