
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ

Відповідно до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі відкриття
суб’єктом декларування або членом його сім’ї  валютного рахунка в установі банку-
нерезидента відповідний  суб’єкт  декларування  зобов’язаний  у  десятиденний  строк
письмово  повідомити  про  це  Національне  агентство  з  питань  запобігання  корупції  у
встановленому  ним  порядку,  із  зазначенням  номера  рахунка  і  місцезнаходження  банку-
нерезидента.

Валютний рахунок – будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї,
відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті;

Установа банку-нерезидента – юридична особа – нерезидент будь-якої організаційно-
правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії,  відділення), що створені і
діють відповідно до законодавства  іноземної держави та з  місцезнаходженням за межами
України.

Необхідність відкриття таких рахунків може виникнути у разі:

- придбання нерухомості за кордоном;

- оплати товарів або послуг;

- оплати навчання у закордонних ВУЗах;

- початок сезону на курортах, де необхідно оформлення віз з відкриттям рахунків у
банку.

Форма бланку повідомлення затверджена Рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 06.09.2016 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.10.2016 № 1366/29496. 

Заповнюється повідомлення на бланку письмово власноручно.

Повідомлення у вигляді паперового документа надсилається до Національного
агентства  з  питань  запобігання  корупції засобами  поштового  зв’язку  рекомендованим
листом  з  повідомленням  про  вручення,  у  десятиденний  строк  з  дня,  коли  суб’єкт
декларування чи член його сім’ї відкрив зазначений валютний рахунок, або з дня, коли
суб’єкту  декларування  стало  відомо  або  повинно  було  стати  відомо  про  відкриття
зазначеного валютного рахунку членом його сім’ї. 

У розумінні Закону України «Про запобігання корупції» членом сім’ї є:

- особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті  3
цього Закону;

- діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного
проживання із суб’єктом;

- будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім
осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.



Якщо  суб’єкт  декларування  або  член  його  сім’ї  відкрив  в  один  день  декілька
валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб’єкт декларування надсилає одне
повідомлення  із  зазначенням номерів  відповідних  валютних  рахунків  і  місцезнаходження
банку-нерезидента. 

Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом
його  сім’ї,  або  якщо  валютні  рахунки  відкриті  в  різних  установах  банку-нерезидента,
подаються  окремі  повідомлення  стосовно  кожної  особи  чи  кожної  установи  банку-
нерезидента.

Якщо  валютний  рахунок  в  установі  банку-нерезидента  відкритий  членом  сім’ї
суб’єкта декларування, суб’єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом
сім’ї  інформацію  про  такий  валютний  рахунок  та  установу  банку-нерезидента,  а  в  разі
відмови  члена  сім’ї  в  наданні  всієї  чи  частини  інформації  –  усю  відому  суб’єкту
декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.



Повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1.  Прізвище,  ім’я  та  по  батькові  (у  разі  наявності)  суб’єкта  декларування
_____________________________________________________________________________

2.  Реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  суб’єкта  декларування  або  серія  (за
наявності)  та  номер  його  паспорта  громадянина  України,  якщо  суб’єкт  декларування  через  свої
релігійні  переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової  картки платника
податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

3. Якщо валютний рахунок відкритий членом сім’ї:

1)  прізвище,  ім’я  та  по  батькові  (у  разі  наявності)  члена  сім’ї
_____________________________________________________________________________

2)   реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім’ї  або серія (за наявності) та
номер  його  паспорта  громадянина  України,  якщо  член  сім’ї  через  свої  релігійні  переконання
відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив
про це  відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

Продовження додатка

3)   ідентифікаційний  номер  (або  податковий  номер  чи  номер  соціального  страхування,  якщо
ідентифікаційний  номер  не  застосовується),  якщо  член  сім’ї  не  є  громадянином  України
_____________________________________________________________________________

4. Повне найменування установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.  SWIFT BIC-код  установи банку-нерезидента або код банку за  іншою міжнародною платіжною
системою ___________________________________________________________

6. Повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Номер та валюта рахунка (рахунків)

Номер рахунка Валюта рахунка

8. Дата відкриття рахунка (рахунків): _____________________________________________
                                                                                             (день, місяць, рік)
Примітки: 

1. Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив в один день декілька рахунків в одній
установі  банку-нерезидента,  суб’єкт  декларування  надсилає  одне  повідомлення  із
зазначенням  номерів  відповідних  рахунків  і  місцезнаходження  банку-нерезидента.  Якщо
рахунки відкриті в один день як суб’єктом декларування, так і членом його сім’ї, або якщо
рахунки  відкриті  в  різних  установах  банку-нерезидента,  подаються  окремі  повідомлення
стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.



2. Якщо рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім’ї суб’єкта декларування,
суб’єкт  декларування  зазначає  в  повідомленні  надану  йому  членом  сім’ї  інформацію  про
такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім’ї в наданні
всієї  чи  частини  інформації  –  усю  відому  суб’єкту  декларування  інформацію  про  такий
валютний рахунок і установу банку-нерезидента.

______                                                    _________                                   ___________________
 (дата)                                                       (підпис)                                                    (П.І.Б)
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