
Роз’яснення щодо електронного декларування 
(у частині недержавного пенсійного забезпечення) за 2022 р. 

 
ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ  

(РОЗДІЛ № 11 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ») 

1. У полі «Вид доходу» обрати «Інше» та у полі «Зазначте, який саме» зазначити «Сплачені пенсійні внески». 
2. У полі «Розмір (вартість), грн» зазначити суму сплачених за звітний період на Вашу користь пенсійних внесків, з 

округленням до гривні. Цю суму зазначено у розділі 1 Виписки КНПФ НБУ у полі «Сплачені пенсійні внески 
вкладником на користь учасника». 

3. У полі «Джерело (джерела) доходу» обрати «Інша фізична або юридична особа». 
4. У полі «Тип особи» обрати «Юридична особа, зареєстрована в Україні». 
5. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» зазначити «00032106». 
6. У полі «Найменування» зазначити «Національний банк України» та натиснути кнопку «Зберегти». 
7. У полі «Особа якої стосується» обрати відповідну особу (суб’єкта декларування або члена сім’ї) та натиснути кнопку 

«Додати». 
 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД  
(РОЗДІЛ № 11 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ») 

1. У полі «Вид доходу» обрати «Інше» та у полі «Зазначте, який саме» зазначити «Чистий фінансовий результат». 
2. У полі «Розмір (вартість), грн» зазначити суму отриманого інвестиційного прибутку за звітний період. Цю суму 

зазначено у розділі 2 Виписки КНПФ НБУ у полі «Чистий фінансовий результат». 
3. У полі «Джерело (джерела) доходу» обрати «Інша фізична або юридична особа».  
4. У полі «Тип особи» обрати «Юридична особа, зареєстрована в Україні». 
5. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та  громадських 

формувань» зазначити «34880663» . 
6. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ» та натиснути кнопку 

«Зберегти». 
7. У полі «Особа якої стосується» обрати відповідну особу (суб’єкта декларування або члена сім’ї) та натиснути кнопку 

«Додати». 
 

ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ (РОЗДІЛ № 11 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ») 

1. У полі «Вид доходу» обрати «Інше» та у полі «Зазначте, який саме» зазначити «Пенсійні виплати». 
2. У полі «Розмір (вартість)» зазначити суму нарахованих пенсійних виплат за звітний період. Цю суму зазначено у 

розділі 1 Виписки КНПФ НБУ у полі «Нараховані пенсійні виплати (до оподаткування)». 
3. У полі «Джерело (джерела) доходу» обрати «Інша фізична або юридична особа». 
4. У полі «Тип особи» обрати «Юридична особа, зареєстрована в Україні». 
5. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських 

формувань» зазначити «34880663». 
6. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ» та натиснути кнопку 

«Зберегти». 
7. У полі «Особа якої стосується» обрати відповідну особу (суб’єкта декларування або члена сім’ї) та натиснути кнопку 

«Додати». 
 

ПЕНСІЙНІ НАКОПИЧЕННЯ (РОЗДІЛ 12 ДЕКЛАРАЦІЇ «ГРОШОВІ АКТИВИ») 

(зазначається у випадку, якщо сукупна вартість усіх грошових активів декларанта перевищує 50 прожиткових 
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Для декларації за 2022 рік: 2481,00 грн. Х 
50 = 124 050 грн.) 

 
1. У полі «Вид активу» обрати «Інше» та у полі «Зазначте, який саме» зазначити «Сума накопичених пенсійних 

коштів»; 
2. У полі «Розмір активу» зазначити суму пенсійних коштів, накопичених на користь учасника фонду (у Виписці КНПФ 

НБУ дана сума зазначена на 31 грудня 2022 р. (останній абзац Виписки КНПФ НБУ). 
3. У полі «Валюта активу» обрати «UAH». 
4. У полі «Установа, в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чи про фізичну особу, якій позичено 

кошти» обрати «Інша юридична особа» та «Юридична особа, зареєстрована в Україні».  
5. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та   громадських 

формувань» зазначити «34880663».  
6. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ». 
7. У полях розділу «Інформація про особу, якій належить актив, і прав на нього» обрати відповідні записи. 

 
ПЕНСІЙНИЙ РАХУНОК (РОЗДІЛ 12.1 ДЕКЛАРАЦІЇ «БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, У 

ЯКИХ У СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї ВІДКРИТІ РАХУНКИ») 

 
1. У полі «Установа, в якій відкриті рахунки або зберігаються кошти чи інше майно» обрати «Юридична особа, 

зареєстрована в Україні». 
2. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та   громадських 

формувань» зазначити «34880663».  
3. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ». 
4. У полі «Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки)» обрати «Інше». 
5. У полі «Зазначте, який саме» зазначити «Індивідуальний пенсійний рахунок».  
6. У полі «Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки)» зазначити «Ваш індивідуальний пенсійний 

рахунок» (перший абзац Виписки КНПФ НБУ) та натисніть кнопку «Додати».  



7. У полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має 
доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» обрати «Не застосовується» та натисніть кнопку 
«Додати». 

8. У полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів 
його сім’ї або уклала договір оренди індивідуального банківського сейфу (комірки)» обрати «Третя особа». 

9. У полі «Тип особи» обрати «Юридична особа, зареєстрована в Україні». 
10. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» зазначити «00032106». 
11. У полі «Найменування» зазначити «Національний банк України». 
12. У полі «Інформація про особу, на ім’я якої відкрито рахунок або зберігаються кошти, інше майно» обрати відповідну 

особу (суб’єкта декларування або члена сім’ї) та натисніть кнопку «Додати». 
 

!  Для учасників, які особисто уклали індивідуальний пенсійний контракт з КНПФ НБУ. 
Зобов'язання по сплаті внеску за пенсійним контрактом зазначаються лише у разі, якщо їх розмір на 

кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ (124 050 грн) 
 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УЧАСНИКА ЗА ПЕНСІЙНИМ КОНТРАКТОМ, УКЛАДЕНИМ ОСОБИСТО З КНПФ НБУ (УЧАСНИК 
САМОСТІЙНО СПЛАЧУЄ ВНЕСКИ НА СВОЮ КОРИСТЬ) 

(розділ № 13 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ») 

1. У полі «Вид зобов’язання» обрати «Недержавне пенсійне забезпечення». 
2. У полі «Розмір зобов’язання на кінець звітного періоду» зазначити суму зобов’язань за укладеним з КНПФ НБУ 

пенсійним контрактом на кінець звітного періоду (для декларації за 2022 рік – станом на 31.12.2022)*. 

3. У полі «Валюта» зазначити «UAH». 
4. У полі «Дата виникнення зобов’язання» зазначити дату укладення пенсійного контракту з КНПФ НБУ. 
5. У полі «Інформація про юридичну або фізичну особу, на користь якої виникло зобов’язання» обрати «Третя особа». 
6. У полі «Тип особи» обрати «Юридична особа, зареєстрована в Україні». 
7. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських 

формувань» зазначити «34880663» 
8. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ». 
9. У полі «Інформація про особу, у якої виникло зобов’язання» обрати відповідну особу (суб’єкта декларування або 

члена сім’ї). 
 

 
* Наприклад, якщо згідно з умовами Пенсійного контракту: 
 

 пункт  7.1: пенсійний внесок здійснюється один раз на місяць; 

 пункт  7.2: розмір внеску 1100 грн.; 

 пункт  7.4: сплата внеску здійснюється до 01.01.2032; 
 

учасник у полі «Розмір зобов’язання на кінець звітного періоду» зазначає «132 000 грн»:12 місяців*1100 грн/міс*10 
років  (з 2022 по 2032). 
 

 


