
 

 

 

ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ПЕРЕКЛАД ДОКУМЕНТІВ, ЯКЩО 

ОБ’ЄКТИ ДЕКЛАРУВАННЯ ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА МЕЖАМИ 

УКРАЇНИ 
 

Відповідно до абзацу десятого 

п. п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. 

ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі – 

ПКУ) декларант зобов’язаний 

документально підтвердити вартість 

об’єктів декларування шляхом 

додання до одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації (далі – 

Декларація) засвідчених належним 

чином копій документів, що 

підтверджують вартість об’єктів 

декларування, у разі якщо такі об’єкти 

знаходяться (зареєстровані) за 

межами України. 

Згідно з п. 1 ст. 13 Закону України від 23 червня 2005 року №2709-IV «Про міжнародне 

приватне право» документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій 

формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або 

міжнародним договором України. 

Отже, легалізації підлягають документи, які видані уповноваженими органами іноземних 

держав у встановленій формі. Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 4 Закону України від 

03 липня 2012 року №5029-VI «Про засади державної мовної політики» (далі – Закон № 5029) 

визначено, що основи державної мовної політики визначаються Конституцією України від 28 червня 

1996 року № 254к/96-ВР із змінами та доповненнями (далі – Конституція), а порядок застосування 

мов в Україні – Законом №5029. Згідно з ст. 10 Конституції державною мовою в Україні є українська 

мова. Частиною другою ст. 6 Закону № 5029 визначено, що українська мова як державна мова 

обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами 

законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в 

навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються Законом № 5029. 

Статтею 11 Закону № 5029 встановлено, що основною мовою роботи, діловодства і 

документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова.  

Відповідно до п. п. 19 прим. 1.1.2 п. 19 прим. 1.1 ст. 19 прим. 1 ПКУ до повноважень 

(функцій) контролюючих органів відноситься, зокрема, контроль за своєчасністю подання 

платниками податків передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, 

пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, 

повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів. Таким чином, оскільки українська мова 

як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень 

органами виконавчої влади, то декларант, якщо об’єкти декларування знаходяться за межами 

України, одночасно з поданням Декларації зобов’язаний надати легалізовані в установленому 

порядку документи, які супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом українською мовою. 

 

 

 
 

Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua. 

Інформаційно-довідковий департамент  ДПС України: 0-800-501-007 . 

"Гаряча лінія" ДПС України: "Пульс": 0-800-501-007  (напрямок  «4») 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)  

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України  

https://t.me/tax_gov_ua  

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»  

 

 

Державна податкова служба України 

 

Головне управління ДПС у Тернопільській області 

Підготовлено до 

друку 

Тернопільською 

ДПІ ГУ ДПС у 

Тернопільській 

грудень – 2021 

наклад – 50 прим. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR15kINOc4oWpYyA-tqLlxO8phiw1XIQaklyWwjLkWRkwsWbAVH5LyZ5wt8&h=AT30ogjZ-2yRZ4oTS1y1dINTwde5aQWEIamTiC8_-7Kv0_eoW9PTyA8k_xJtNWh4F5iTGr7THnL-JIIQIWmGxqBCxhMzD-ILuzGIdwXPd05Eus82k_23Xf5rxdRu0FDphgQZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2hB3KJhselTN5IpiosmcKvzdY1s3IdkzxOU_JKe80-iB8QkVuzT36eHFiJhyxfKb4leHAIEgPoxzQXkjf9kGnZCrCmOS9IYV9k0GS0E3M1KJp5MkGjxF6Dc50i9L6g187mI15l0i87ECC1LLUqkQD6yk6ZLA9Gfg0_JASHrN-cmG1OZGSpiKLqtvcLj6hIJO5H-T1permBXq3xlGCs1A
https://t.me/infoTAXbot

