Видатки та правочини
55. Які видатки і правочини повинні бути відображені у декларації?
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону, у декларації
зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі
яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності,
володіння чи користування на об’єкти декларування, зазначені у пунктах 2-9
частини першої цієї статті. При цьому встановлено поріг декларування для
видатків – якщо окремий видаток перевищує 50 ПМ, встановлених на 1 січня
звітного року, то він повинен бути відображений у декларації. Таким чином,
зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації зазначається
інформація про кожний окремий видаток, якщо він перевищує зазначену межу.
Для зазначення відомостей у цьому розділі декларації не має значення, чи
перебуває відповідний предмет правочину у власності чи на іншому праві у
суб’єкта декларування станом на останній день звітного періоду. Зазначається
інформація про правочини та видатки, здійснені упродовж звітного періоду,
навіть якщо вони стосувалися того самого об’єкта. Наприклад, якщо у звітному
періоді суб’єкт декларування придбав транспортний засіб і далі до завершення
цього періоду вчинив правочин, на підставі якого право власності суб’єкта
декларування на це майно було припинено (наприклад, продав його), то обидва
зазначених правочини повинні бути відображені у декларації.
У розділі декларації "Видатки та правочини" вказуються лише видатки та
правочини суб’єкта декларування, видатки та правочини членів його сім’ї не
зазначаються.
Цей розділ декларації не заповнюється кандидатами на посади, пов’язані з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
56.
Що мається на увазі під "Іншими правочинами" у розділі
"Видатки та правочини суб’єкта декларування"?
У розділі декларації "Видатки та правочини" передбачено відображення
інформації окремо про видатки суб’єкта декларування та про інші правочини
суб’єкта декларування. При зазначенні інформації про видатки також вказується
правочин, який спричинив відповідний видаток. Наприклад, у разі придбання
земельної ділянки вартістю більше 50 ПМ, такий видаток зазначається у розділі
"Видатки". Якщо правочин, вчинений суб’єктом декларування, не спричинив
видатку, то такий правочин зазначається у розділі "Інші правочини". При цьому
відомості про такі інші правочини зазначаються лише у разі, якщо вартість
предмета правочину перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на
1 січня звітного року. Наприклад, якщо у звітному періоді суб’єкту декларування
був подарований об’єкт нерухомості вартістю більше 50 ПМ (відповідно, суб’єкт
декларування набув право власності на цей об’єкт внаслідок правочину), то така
інформація зазначається в розділі "Інші правочини". При цьому, якщо правочин
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вже зазначений у розділі "Видатки", його не слід дублювати у розділі "Інші
правочини".
Слід звернути увагу, що об’єкти декларування, які відображаються в інших
розділах декларації (наприклад, нерухомість, транспортні засоби, інше рухоме
майно тощо), повинні бути також відображені в розділі декларації "Видатки та
правочини суб'єкта декларування" як предмет відповідного правочину, якщо їх
набуття відбулось у звітному періоді. Наприклад, якщо у звітному періоді
суб’єкт декларування придбав у власність (чи отримав в оренду) нерухоме
майно, то відповідний об’єкт повинен бути відображений у розділі "Об’єкти
нерухомості" (якщо він залишається у володінні, користуванні чи власності
суб’єкта декларування станом на останній день звітного періоду), а також у
розділі "Видатки та правочини" як предмет правочину, що спричинив видаток
суб’єкта декларування (якщо такий видаток перевищував 50 ПМ).
Інший приклад: у звітному періоді суб’єкт декларування отримав у
подарунок цінне рухоме майно (наприклад, ювелірні вироби) вартістю 60 ПМ.
Таке майно повинне бути відображене у розділі декларації "Доходи, у тому числі
подарунки", а також у розділі "Видатки та правочини" як "Інший правочин", а
саме правочин, на підставі якого у суб’єкта декларування виникло право
власності на зазначене цінне рухоме майно. Якби таке цінне рухоме майно мало
вартість більше 100 ПМ, то його слід також було б відобразити у розділі "Цінне
рухоме майно (крім транспортних засобів)".
57.

Чи слід декларувати видатки членів сім’ї?

Ні, видатки та правочини членів сім’ї не зазначаються в декларації.
58. Як розуміти положення пункту 10 частини першої статті 46
Закону у взаємозв’язку, зокрема, з пунктами 3, 9 цієї частини статті? Чи
немає тут певного дублювання, оскільки, наприклад, пункт 10 стосується
видатків та правочинів, з яких виникають фінансові зобов’язання, а
пунктом 9 встановлено, що в декларації відображаються фінансові
зобов’язання?
Один і той же об’єкт може відображатися в декларації два чи більше разів.
Це відповідає Закону і повинно надати якомога більше інформації про
відповідний об’єкт. Наприклад, у розділі "Фінансові зобов’язання"
відображаються фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та членів його
сім’ї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду. Відповідний
розділ містить детальний опис таких фінансових зобов’язань, у тому числі
відомості про забезпечення зобов’язання, поручителя тощо. У розділі "Видатки
та правочини" вказуються правочини, на підставі яких у суб’єкта декларування
виникли фінансові зобов’язання, навіть якщо вони були припинені станом на
останній день звітного періоду.

