
 

 

 

 

   
 

Фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області 

нагадують, що у разі виїзду громадян України за кордон на постійне 

місце проживання, такі громадяни зобов'язані подати до контролюючого 

органу за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.  

Декларацію необхідно подати не пізніше ніж за 60 календарних 

днів до виїзду за три останні звітні податкові періоди та за звітний період 

поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає 

день подання такої декларації). Перевірка контролюючим органом 

здійснюється протягом 30 календарних днів після надходження такої 

декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку 

видається відповідна довідка. 

Довідка про сплату або відсутність податкових зобов'язань з 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору подається до 

органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для 

проведення митних процедур. Довідка дійсна протягом 60 календарних 

днів з дати її видачі. 

Форма цієї довідки затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 13.06.2017 № 568 «Про затвердження форми довідки про 

подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або 

відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі». 

Обов’язок щодо подання податкової декларації платниками 

податку-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце 

проживання, визначено п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України та 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243 

«Про порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб 

платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне 

місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого 

податку». 
.  

Головне управління  ДПС   у  Чернівецькій  області 

58013,  м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200 А,    

 Тел. 0372-54-54-99 

 

 

Виїзжаєте за кордон на постійне місце проживання - подайте 

декларацію про майновий стан і доходи 

 

 

Підписуйтесь на наші офіційні сторінки в соціальних мережах.  

ДПС у Чернівецькій області: Facebook: https://www.facebook.com/tax.chernivtsi/  

Державна податкова служба України: Facebook: https://www.facebook.com/TaxUkraine  

«InfoTAX» http:/t.me/infoTAXbot Телеграм-канал ДПС https://t.me/tax_gov_ua  
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