«Член сім’ї відмовився надавати необхідну для заповнення
декларації інформацію? Як заповнювати декларацію?
Почнемо з того, кого вважають членами сім’ї за Законом України
«Про запобігання корупції»:
1. Чоловік або дружина, що перебувають у шлюбі станом на
останній день звітного періоду, незалежно від того, проживали вони разом чи
ні упродовж цього періоду;
2. Неповнолітні діти, незалежно від того, проживали вони разом із
вами чи ні;
3. Будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду або
сукупно не менше 183 днів протягом звітного року:

спільно проживали;

вели спільний побут;

мали взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права
та обов’язки яких не мають характеру сімейних).
Зверніть увагу, близькі родичі (такі як брат, сестра, батько, мати)
вважаються членами сім’ї тільки за наявності ознак, які вказані у пункті.
Якщо хоча б однієї з цих ознак немає, ви можете не вказувати у
декларації таких осіб як членів сім’ї.
Що декларується?
Зазначаються відомості про всі об’єкти, які перебувають у власності,
володінні або користуванні членів сім’ї станом на кінець звітного періоду
(31.12.2020), а також об’єкти якими вони володіли чи користувалися не
менше половини днів цього періоду.
Як зазначити членів сім’ї, якщо шлюб припинено у звітному
році?
Якщо шлюб припинено, особа все одно вважається членом сім’ї за
наявності таких ознак станом на останній день звітного періоду або сукупно
183 днів після припинення шлюбу: спільне проживання, спільний побут,
взаємні права та обов’язки (які носять характер сімейних).
Як зазначити членів сім’ї у разі їхньої смерті протягом звітного
року?
Відомості про померлу особу не зазначаються у розділі «Інформація
про членів сім’ї суб’єкта декларування» декларації. Водночас у відповідних
розділах декларації необхідно зазначити відомості про всі об’єкти, що

належали померлому члену сім’ї, якими ви володіли або користувалися не
менше половини днів звітного періоду.

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 позначку «Член сім’ї не
надав інформацію».
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
відкриті 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 з офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі
документи, відповідні відкриті державні реєстри), то у відповідних полях
електронної форми декларації слід обрати позначку «Не відомо».
Водночас обрання позначки «Член сім’ї не надав інформацію» є
підставою для проведення Національним агентством повної перевірки
декларації відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 513 Закону
Приклад 1
Член сім’ї відмовляє суб’єкту декларування у наданні необхідної для
декларування інформації щодо тих чи інших об’єктів, при цьому сам є
суб’єктом декларування і вже подав декларацію за аналогічний звітний
період або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. За таких умов
ця інформація не може вважатися такою, що не могла бути відома суб’єкту
декларування, оскільки перебуває у відкритому доступі та може бути
використана ним у певному обсязі при заповненні власної декларації.
Приклад 2
Член сім’ї у звітному періоді продав транспортний засіб, відомості
про який суб’єкт декларування зазначив у декларації попереднього періоду,
але член сім’ї відмовився надати інформацію про джерело та розмір
отриманого ним доходу.
Рекомендуємо суб’єкту декларування у розділі 11 «Доходи, у тому
числі подарунки» зазначити відомості про те, що член сім’ї отримав дохід,
вказавши відомості про його вид – дохід від відчуження рухомого майна
(крім цінних паперів та корпоративних прав), а у полях щодо джерела та

розміру отриманого доходу обрати позначку «Член сім’ї не надав
інформацію».
Приклад 3
Член сім’ї відмовився повідомити суб’єкту декларування відомості
про розмір отриманого ним доходу у вигляді заробітної плати або доходу від
здійснення ним підприємницької діяльності чи іншого доходу як
самозайнятої особи.
Рекомендуємо суб’єкту декларування у розділі 11 «Доходи, у тому
числі подарунки» зазначити, що член сім’ї отримав дохід, і вказати відомості
про його вид – «заробітна плата, отримана за основним місцем роботи»,
зазначити відомі йому відомості про місце роботи або відомості про самого
члена сім’ї як джерело доходу, обравши вид доходу – «дохід від зайняття
підприємницькою діяльністю» чи «дохід від зайняття незалежною
професійною діяльністю», а у полі щодо розміру доходу обрати позначку
«Член сім’ї не надав інформацію».
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