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В И С Н О В О К 

Про проект Закону України  

про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із ратифікацією 

Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для 

поліпшення виконання податкових правил й застосування положень 

Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) 

 

(реєстр. № 8189 від 23.03.2018 р.) 

 

22, 24 травня 2018 року 

(протоколи засідань №№ 92,93) 

Комітет на своїх засіданнях 22 і 24 травня 2018 року розглянув проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із 

ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів 

Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування 

положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) 

(реєстр. № 8189 від 23.03.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про банки 

і банківську діяльність" та "Про депозитарну систему України" з метою 

імплементації положень Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених 

Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування 

положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» 

(FATCA)» у національному законодавстві. 

У пояснювальній записці до проекту зазначено, що він погоджений без 

зауважень Міністерством закордонних справ України, Державною службою 

фінансового моніторингу України, Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, і Секретаріатом Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, із зауваженнями, які враховано, Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою 

України,  Національним банком України та із зауваженнями, які враховано 

частково, Міністерством юстиції України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку № 16/3-334/8189 від 17.05.2018 року висловило зауваження і 

пропозицій до даного проекту Закону, а також зазначило, що за результатами 

розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий у першому 
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читанні за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. 

 

За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на 

викладене вище, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України у зв'язку із ратифікацією Угоди між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення 

виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про 

податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) (реєстр. № 8189 від 

23.03.2018 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Доповідачем від Комітету щодо цього питання визначити Першого 

заступника Голови Комітету народного депутата України Довбенка М.В. 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету      М.В. ДОВБЕНКО 


