
ХХ. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 

  116. За якою формою та яким чином слід подавати повідомлення 

про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування?  

Відповідно до частини другої статті 52 Закону в разі суттєвої зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування, а саме: отримання доходу, 

придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 ПМ, 

зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, 

придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це 

Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному 

вебсайті Національного агентства.  

Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта 

декларування до Реєстру не подаються. Повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування подаються винятково в електронній 

формі, їх паперова копія не подається.  

117. На кого поширюється дія вимог статті 52 Закону щодо 

подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?  

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти 

декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які 

займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік 

яких затверджується Національним агентством (див. вище Роз’яснення щодо 

інформації про суб’єкта декларування). Інші суб’єкти декларування 

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають.  

118. Чи подаються повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані члена сім’ї суб’єкта декларування?  

Ні, інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення 

видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.  

119. З якого часу у суб’єкта декларування припиняється обов’язок 

подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані?  

Обов’язок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 

суб’єкта декларування припиняється з моменту втрати статусу службової 

особи, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або з 



моменту припинення перебування на посаді, пов’язаній з високим рівнем 

корупційних ризиків. Це може бути звільнення суб’єкта декларування або 

переведення на іншу посаду, яка не зазначена в примітці до статті 50 Закону 

та в Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.  

120. Коли необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані у разі придбання автомобіля, якщо його придбано за 

кордоном?  

Відповідно до статті 334 ЦК України право власності у набувача майна 

за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено 

договором або законом.  

Переданням майна вважається вручення його набувачеві або 

уповноваженій набувачем особі, перевізникові, організації зв’язку тощо для 

відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання 

доставки.  

Враховуючи зазначене:  

1) придбання суб’єктом декларування транспортного засобу за межами 

України, що підтверджується відповідними документами, без державної 

реєстрації такого транспортного засобу в Україні вважається «придбанням 

майна» в розумінні частини другої статті 52 Закону;  

2) суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві 

зміни у майновому стані (у разі придбання ним транспортного засобу за 

межами України, вартість якого перевищує 50 ПМ) протягом 10 днів з 

моменту набуття права власності за договором;  

3) при визначенні вартості майна (транспортного засобу, придбаного за 

межами України), щодо набуття у власність якого суб’єкт декларування 

повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, витрати 

із справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із 

ввезенням такого транспортного засобу на митну територію України та його 

державною реєстрацією, не повинні враховуватись для цілей декларування.  

Разом з тим якщо при здійсненні суб’єктом декларування реєстрації 

транспортного засобу або його митному оформленні, зокрема сплаті ввізного 

мита, акцизного податку чи податку на додану вартість, суб’єкт декларування 

у звітному періоді здійснив видаток, що перевищує встановлений поріг 

декларування (50 ПМ), то такий видаток повинен бути відображений у 

розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.  



121. Чи необхідно відображати інформацію, яка була зазначена в 

повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 

декларування, у декларації такого суб’єкта декларування?  

Так, необхідно.  

Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані відповідно до 

статті 52 Закону не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати 

декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. 

Наприклад, у разі отримання доходу на суму вище 50 ПМ суб’єкт 

декларування повинен подати про це повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані. Зазначена інформація повинна бути також відображена у 

декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює звітний період, у якому 

у суб’єкта декларування виник обов’язок подати відповідне повідомлення 

про суттєві зміни в його майновому стані.  

Слід звернути увагу на відмінність у порогах декларування, 

встановлених Законом для відображення інформації в декларації та 

повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.  

Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується 

інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку 

на суму більше 50 ПМ. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно 

(крім транспортних засобів), яке було придбано суб’єктом декларування. 

Водночас, відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону, у 

декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно (крім 

транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 ПМ. Відповідно, у 

разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю 

більше 50 ПМ, але менше 100 ПМ, інформація про придбання такого майна 

буде відображена в декларації лише в розділі 14 «Видатки та правочини 

суб’єкта декларування», оскільки поріг декларування в цьому розділі також 

становить 50 ПМ.  

122. Яке поняття доходу і видатку застосовується при повідомленні 

суб’єктами декларування про суттєві зміни в майновому стані – 

одноразовий дохід/видаток чи сукупний?  

Зобов’язання повідомляти про суттєві зміни в майновому стані 

відповідно до частини другої статті 52 Закону є додатковим заходом 

здійснення фінансового контролю, спрямованим на з’ясування фактичної 

зміни у майновому стані суб’єкта декларування, не очікуючи подання 



наступної декларації. Тобто повинна виникати реальна суттєва зміна у 

майновому стані, яка полягає у можливості використання відповідного 

доходу суб’єктом декларування або здійсненні ним значного видатку.  

Так під доходом та видатком слід розуміти одноразовий, а не сукупний 

дохід чи видаток.  

Під поняттям «одноразовий дохід» слід розуміти отримання суб’єктом 

декларування доходу, що перевищує суму в розмірі 50 ПМ, який 

нарахований та фактично виплачений одним джерелом доходу, має ознаку 

доходу та визначену дату набуття права власності на такий дохід (дату 

отримання доходу).  

При вирішення питання щодо подачі повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані слід брати до уваги розмір нарахованого «одноразового 

доходу», оскільки відповідно до підпункту 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 

ПК України, податковий агент, який нараховує, виплачує або надає 

оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний 

утримувати податок на доходи фізичних осіб.  

Наприклад, у разі отримання кількох платежів заробітної плати з 

різними сумами має місце отримання декількох одноразових доходів з 

одного джерела. Тобто особа може розпоряджатись грошовими коштами 

одразу після їх одержання (надходження частинами, наприклад, заробітна 

плата за першу половину місяця 15 числа і за другу половину місяця – до 30 

числа).  

Отже, суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві 

зміни в майновому стані лише в тому разі, коли розмір нарахованої 

заробітної плати за половину місяця, виплачений йому на певну дату, 

перевищує суму в розмірі 50 ПМ.  

Аналогічний підхід слід застосовувати при визначенні поняття 

«видаток».  

123. Чи необхідно подавати щомісяця повідомлення про суттєві 

зміни в майновому стані суб’єкта декларування, якщо розмір місячної 

заробітної плати суб’єкта декларування перевищує 50 ПМ?  

Заробітна плата суб’єкта декларування вважається його доходом. 

Відповідно, якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід (у 

вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 ПМ, коли такий 

дохід було отримано, то виникає обов’язок повідомити про це Національне 



агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані суб’єкта декларування.  

Роз’яснення щодо необхідності подання повідомлення про суттєві 

зміни в майновому стані у випадку отримання кількох платежів заробітної 

плати з різними сумами викладено у попередньому питанні.  

124. Чи подається повідомлення про суттєві зміни у майновому 

стані суб’єкта декларування у разі отримання спадщини, подарунка, 

приватизації нерухомого майна, вартість яких не відома?  

Якщо при отриманні спадщини, подарунка, приватизації нерухомого 

майна грошова оцінка такого майна не проводилась і вартість його не відома, 

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подається.  

125. Скільки повідомлень про суттєві зміни у майновому стані 

необхідно подати суб’єкту декларування у разі здійснення видатку на 

суму, яка перевищує 50 ПМ, внаслідок якого набуто право на майно, 

вартість якого перевищує 50 ПМ?  

Подається одне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, у 

відповідних розділах якого зазначається як інформація про видаток, так і про 

придбане майно. 


