Відповідно до Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом
використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового
(спеціального) добровільного декларування, затвердженого Постановою НБУ №83 від 05.08.2021
(https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_05082021_83 ), декларанти можуть звернутися до АКБ
«Індустріалбанк» для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (спеціальному
рахунку) та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів (з
фізичною поставкою).
Типова форма договору та тарифи розміщені за посиланням: https://industrialbank.ua/ua/terms-tariffs-rules.
Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть такі категорії декларантів:
 фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи,
 фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання
(набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких
були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи
були платниками податків.
 До осіб, які не можуть бути декларантами у одноразовому (спеціальному) добровільному
декларуванні, належать:
 особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування
є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному
утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких
обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування.
 особи, які за будь-який рік, починаючи з 01 січня 2005 року, подавали або мають подавати
декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у
сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад,
перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були
призначені або обрані на відповідні посади).
Відповідно до вимог Положення декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього
готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті
"Призначення платежу/зміст операції" зазначає "добровільне декларування".
Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право:
перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи,
відкритий в банку України;
 або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;
 або подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок
фізичної особи, відкритий для власних потреб.
Декларант додатково до документів для відкриття спеціального рахунку подає Анкету (додаток №2 до
Договору) та Заяву (додаток №3 до Договору). Банк також має право за потреби доповнювати анкету
додатковими питаннями.


Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів у національній та іноземних валютах,
банківських металів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.
Добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

