
Вступ 
 

Для подачі Е-декларації небхідно: 

- отримати електронний цифровий підпис (на прикладі ЕЦП Приватбанку: Частина 1); 

- замовити справку про доходи (в «особистому кабінеті»: Частина 2); 

- заповнити Е-декларацію (на сайті НАЗК: Частина 3) 

 

 

Частина 1 

Як безкоштовно отримати ЕЦП в Приват24, без заповнення паперів та без 

відвідування банка. Але тільки якщо Ви є клієнтом Приватбанку! 

 
 

1. Заходим в приват24 https://pb.ua під своїм логіном/паролем 

2. Натискаємо Всі послуги – Бізнес – Завантажити сертифікат 

 
3. Натискаємо «Дані вірні» 

 
4. Натискаємо «Вибрати» 

https://pb.ua/


 
5. Вибираємо бажане місце збереження ключа.  

Будьте уважні при виборі папки збереження!!! В цю папку збережеться  ваш ключ!!  

Формат ключа pb_идент.номер.jks) 

 

 
6. Далі вводимо пароль Вашого ключа. Уважно заносьте, крім Вас його ніхто не знає, обов’язково 

запам’ятайте пароль!!! В паролі обов’язково мають бути цифри та букви (англійською мовою), 

число символів – не менше  8. 

 



Частина 2 

Як отримати справку про доходи для заповнення Е-декларації (з сайту 

Державної Фіксальної Служби) не виходячи з дому. 
 

7. Для отримання справки про доходи заходим в «Електронний кабінет платника» 

https://cabinet.sfs.gov.ua/  

 
8. Вибираємо АЦСК в якому ви отримали ЕЦП. Для прикладу вказаний АЦСК Приватбанка: 

 
9. Натискаємо кнопку «Оберіть» и вибираємо ключ, котрий створили в п. 5 

 
10.  Далі вводимо пароль, котрий указували в п. 6 і натискаємо «Увійти» 

 

https://cabinet.sfs.gov.ua/


11.  При першому вході в систему перевіряємо правильність заповнених даних, якщо не вірно – 

виправляємо в натискаємо «Зберегти» 

 
12.  Натискаємо  «Заяви, запити для отримання інформації» 

 
13. Вибираємо «Запит, щодо суми виплачених доходiв та утриманих податкiв для заповнення 

податкової декларацiї осiб, якi звернулись за призначенням житлових субсидiй» 

14. Заповнюємо реквізити (дані  за 4 квартал будуть після 01.03.2017) і задаємо необхідний період 

 

 



15. Натискаємо  «Підписати та надіслати» 

 
16. Повторно вибираємо ключ (п.5) і вказуємо ваш пароль (п.6) 

 
17.  Далі натискаємо «Зберегти та відіслати» 

 
18.  Через деякий час (~20 хвилин, в деяких випадках день) в меню «Вхідні/вихідні документи» 

прийде відповідь з Вашими даними для заповнення Е-декларації 

 

 



Частина 3 

Заповнення Е-декларації. 

 

Перед заповненням декларації підготуйте необхідні 
документи: 

- про право власності 
- договір куплі-продажу рухомого та нерухомого 

майна 
- справка про доходи, розмір банківських вкладів і 

тп. 
 
 

1. Для заповнення Е-декларації заходим на сайт https://nazk.gov.ua та обираємо «Задекларуй» 

 
2. Вибираємо АЦСК Приватбанка, ключ (п.5) та вводимо пароль ключа (п.6) 

 
3. При першому вході вказуємо актуальний!!! (будьте уважні, відкорегувати потім потом буде 

важко) E-mail та номер телефону, на вказанный E-mail прийде посилання для  підтвердження 

реєстрації (може потрапити в Спам), по якому необхідно перейти та ще раз виконати умови 

пункту 2 частини 3. 

4. Далі натискаємо «Нова декларація» 

https://nazk.gov.ua/


 
5. Заповнюємо декларацію. ЇЇ можна заповнювати не всю відразу, а в декілька етапів. По мірі 

заповнення інформації в декларацію натискаємо «Зберегти чорнетку». При повторному вході на 

сайт (п.19-20),  є можливість продовжити роботу з заповненням декларації. При цьому 

продовжувати заповнення декларації необхідно на тому ж персональному комп’ютері де ви 

пройшли реєстрацію!  

 

6. Якщо ви заповнили всю декларацію, та впевнені в правильності поданої інформації, натискаємо 

«Подати документ» 

 
 
 

 


