
ДЕКЛАРАЦІЯ 
платника податків на доходи фізичних осіб від залежної діяльності 

за податковий період (за частину податкового періоду)1) ( 

Я складаю / додатково складаю податкову декларацію [J відповідно до § 38k Закону № 586/1992 Зб., «Про податки на прибуток» з усіма 

поправками (далі – «Закон») для платника податків (роботодавця) 

■ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 

Назва платника податків  ____________________________________________________________________________________________  

Адреса  ___________________________________________________________________________________________________________  
* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Z' X 

Ідентифікація платника 

Прізвище _______________________________ Ім’я  _______________________________ Особистий ідентифікаційний номер ________  

Адреса проживання (місце тривалого проживання)  ______________________________________________________________________  

Податковий нерезидент ЧР далі заповнює: Дата народження ___________________________________________________________  

Номер і вид документу тотожності платника податків ___________________________ Держава, що видала цей документ  ___________  

Ідентифікація для податкових цілей в країні податкового резиденства ___________  Країна податкового резиденства  ___________________  
> __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ . 

1) використовуйте при приєднанні до того самого платника податків протягом зазначеного податкового періоду (наприклад,«з вересня РРРР») 
1a) позначте «XD», якщо ви складаєте податкову декларацію відповідно до § 38k абзац 7 Закону у межах заяви про щорічний аудит авансів та 
податкових пільг 

За § 35ba абзац 1 Закону застосовується2
) 

' -----------------  

Базова знижка платника податків (літера а) 

 

Базова знижка по інвалідності (літера с) 
і я заявляю, що мені було призначено пенсію по інвалідності за I. або II. ступенем з пенсійного страхування відповідно до Закону 
про пенсійне страхування, або що моє право на пенсію по інвалідності I. або II. ступенем зникло у зв'язку зі збігом права на виплату 
цієї пенсії по інвалідності і пенсії за віком 

  
Розширена знижка по інвалідності (літера d) 
і я заявляю, що мені призначено пенсію по інвалідності за III. ступенем або іншої пенсії з пенсійного страхування згідно із Законом 
про пенсійне страхування, відповідно до якого однією з умов нарахування є інвалідність III ступеня, моє право на пенсію по 
інвалідності ІІІ ступеня зникло у зв’язку зі збігом права на виплату пенсії по інвалідності III. ступеня та пенсії за віком, або що я 
інвалід III. ступеня за спеціальними положеннями, але мені було відмовлено про призначення пенсії по інвалідності III. ступеня з 
інших причин ніж тієї, що я не є інвалідом III. ступеня 
 

 

Знижка власника картки ZTP/P (літера e), і я заявляю, що мені було надано право на картку ZTP/P 

- 

Студентська знижка (літера f) 
і я заявляю, що систематично готуюся до майбутньої професії шляхом навчання або відповідної підготовки (до 26 років) або 
шляхом денної форми навчання за докторською програмою, що передбачає вищу освіту (до 28 років) 

2) позначте «Х» знижку на податок, яку Ви застосовуєте. Якщо Ви застосовуєте знижку на податок додатково, тобто у межах щорічного аудиту 
авансів та податкових пільг, позначте відповідну знижку на податок позначкою «XD» та введіть у тому самому полі календарні місяці, на які ви 
застосовуєте знижку на податок (наприклад, «XD 9-12»)  
Відповідно до § 35c та § 35d Закону я застосовую / ( ) додатково застосовую5

) податкові 
пільги 3) 

на мною утримувану дитину/дітей відповідно до § 35c абзацу 6 Закону та відповідно до § 38k абзацу 4 літера c) Закону, я вказую у таблиці нижче 
кількість цих дітей на утриманні, які проживають у моєму спільному домогосподарстві на території країни-члена ЄС або ЄЕЗ, і в той же час я 
вказую, по відношенню до яких дітей я застосовую/не застосовую податкові пільги у сумі, розмір якої відповідає § 35c абзацу Закону 

Ім’я (іменa) Прізвище 
Особистий 

ідентифікаційний 
номер 

Застосовую/не 
застосовую право на 

знижку у розмірі3) 
ZTP/P4) 

Неповноліт
ня дитина4

) 

Додатково за 
календарні 

місяці5) 

       

       

       

       

       

3) заповнюйте таблицю лише у випадку, якщо подаєте заяву на отримання податкової пільги. Внесіть до таблиці усіх Вами утримуваних дітей, що 
живуть у Вашому спільному домогосподарстві, без огляду на подальше застосування. Дітей, щодо яких ви застосовуєте податкові пільги, позначте 
відповідно до розміру грошової претензії: для однієї дитини позначка «1.», для другої дитини позначка «2.», для третьої та кожної наступної дитини на 



утриманні використайте позначку «3.», а для дітей, на яких податкова пільга не застосовується, використайте позначку «N» 
4) далі позначте виконану умову «Х» для окремих дітей, щодо яких Ви застосовуєте знижки/пільги – тобто у графі ZTP/P вкажіть, кому з дітей надано 
право на картку ZTP/P, а у графі «Доросла дитина» відмітьте позначкою «X» дитину, яка є повнолітньою (до 26 років) і якій не було призначено пенсію 
по інвалідності III. ступеня та яка відповідає іншим умовам, зазначеним у § 35c абз. 6 літера б) пункти 1.-3. Закону 
5) якщо ви застосовуєте податкову пільгу як додаткову у рамці заяви про щорічний аудит авансів та податкових пільг, то в назві цього розділу 
позначте «XD», і одночасно заповніть в останній графі таблиці календарні місяці, за які Ви додатково застосовуєте податкові пільги (наприклад, 9-12)  
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Згідно із § 38k абзац 4 Закону я заявляю, що: 

a) водночас я не претендую на знижку на податок згідно із § 35ба Закону за той самий податковий період або за той самий календарний 
місяць податкового періоду у іншого платника податків, і водночас я не подавав/-ла податкову декларацію іншому платникові податків за 
той самий період календарного року, 

b) водночас за той самий податковий період або за той самий календарний місяць податкового періоду на утримувану мною дитину у іншого 
платника податків, і податкові пільги на ту саму дитину не застосовує інша особа,…………,……………….v 6) 

c) у межах спільного домогосподарства утримує тих самих утримуваних мною дітей і інший платник податків ТАК / НІ,) 

/ ------------------------------------  

Ім’я (імена) Прізвище 
Особистий 

ідентифікаційний 
номер 

Адреса проживання (місце тривалого 
проживання) 

Застосовує
ться 

податкова 
пільга 
ТАК/НІ 

Працевлашт
ування  

ТАК/НІ7’ 

      

Назва платника податків7
’ 

 

Адреса платника 
податків7

’ 

 

6 якщо ви не претендуєте на податкову пільгу, не заповнюйте ані пункт c), ані таблицю 
6a) за умови, якщо у спільному домогосподарстві утримує дітей лише один платник додатків, який також застосовує податкову пільгу, позначте 
хрестиком варіант НІ і не заповнюйте таблицю. Заповнюйте таблицю лише тоді, якщо позначаєте варіант ТАК, тобто якщо у межах того самого 
домогосподарства дітей утримує і інший платник податків. Введіть ідентифікаційні дані другого платника податків і виберіть варіант - чи 
застосовує другий платник податкову пільгу, чи ні 
7) якщо інший платник податків також працевлаштований (у графі «Працевлаштування» вказано «ТАК»), то незалежно від того, чи застосовує у свого 
платника податків (роботодавця) даний платник податкову пільгу чи не застосовує – завжди вказуйте назву та адресу цього платника податків 
 
Якщо протягом податкового періоду відбудеться зміна умов, які є вирішальними для нарахування податків та податкових авансів, або зміна 
умов надання податкових знижок чи податкових пільг, я повідомлю про цю зміну платникові податків відповідно до § 38к абзац (далі також абз.) 8 
Закону (використайте, наприклад, таблиці у частині для змін) не пізніше останнього дня календарного місяця, в якому відбулася зміна або в якому 
було прийнято рішення про зміну. 

Я усвідомлюю наслідки надання неправдивої інформації та усвідомлюю, що різниця між неправильно відрахованим авансом з податку на 
доходи фізичних осіб від залежної діяльності та неправомірно виплаченою податковою премією, яка виникла з моєї вини, буде у повному обсязі 
вирахувано з моєї зарплати разом із утриманням пені за прострочення. 
 

Частина для підпису 
Я підтверджую правдивість та повноту даних, наведених у цій заяві, а також засвідчую свою особу належними документами 
відповідно до § 38l Закону 

 Наочно складена декларація платником податків8
’ 

(у письмовому, електронному вигляді) і дата 
"X 

Перевірка платником податків9
’ (у письмовому, 

електронному вигляді) і дата 

За вказаний податковий період 

  

Додатково за вказаний податковий період 
(згідно із § 38к абз. 7 Закону) 

 

  

8) означає волевиявлення платника податків, у письмовій формі (підпис) або в електронному вигляді  
9) платник податків перевірив право на знижки на податок відповідно до § 35ба Закону, а також право на податкові пільги відповідно до § 35c і § 35d 
Закону 

 
Частина зі змінами 
Згідно із § 38k абз. 8 Закону оголошую про зміни в уже наведених фактах за вказаний податковий період 

Вид зміни 

Календарний місяць, у 
якому відбулася зміна 

або в якому було 
прийнято рішення про 

зміну 

Зміна, повідомлена платником 
податків 10

’ (у письмовому, 
електронному вигляді) і дата 

Перевірка платником податків9
’ 
10

’ (у 
письмовому, електронному вигляді) 

і дата 

    

    

    

    

< _______________________________________________________________  

   

10) підпис враховуючи дату підпису, стосується у тому числі й змін у табличці в частині змін на податкові пільги  
У разі, якщо протягом року податкові пільги підлягають змінам щодо права на «одну дитину, другу дитину, третю та кожну наступну дитину на 
утриманні», заповніть водночас зі зазначеною зміною і таблицю змін, наведену нижче, та оновіть перелік усіх дітей, яких Ви утримуєте та які 
проживають у Вашому спільному домогосподарстві (зі сторінки 1) відповідно до § 35c абз. 6 Закону 

Ім’я (іменa) Прізвище 
Особистий 

ідентифікаційний 
номер 

Застосовую/не 
застосовую право на 

знижку у розмірі11
’ 

ZTP/P4
’ 

Неповнолітня 
дитина4

’ 
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\_______________________________________________  

     

11) вкажіть розмір вашого нового права на податкову пільгу: на одну дитину «1.», на другу дитину «2.», на третю та кожну наступну дитину на 
утриманні «3.», а на дитину, до якої Ви не застосовуєте податкову пільгу, відмітьте позначкою «N»  
Примітка: у випадку, якщо відповідно до § 38k абз. 7 Закону Ви застосовуєте знижку на податок згідно із § 35ba абз. 1 літера a, c, d, e, f) або 
застосовуєте податкові пільги у межах заяви про щорічний аудит авансів та податкових пільг, позначте додатково застосовану знижку на податок 
(або податкові пільги) позначкою «XD» і одночасно вкажіть календарні місяці, за які Ви їх додатково застосовуєте (наприклад, 9-12). Не вказуйте 
календарні місяці щодо знижки на платника податків. Для цілей додаткового застосування можна також використати нову форму MFin 5457. Не 
заповнюйте частину зі змінами, яка призначена лише для змін, що відбулися протягом податкового періоду, тобто до звернення за щорічним 
аудитом авансів та податкових пільг.  


