Комітет Верховної Ради України
з питань фінансової політики і банківської діяльності
РІШЕННЯ
від 19 червня 2018 р.

Про проект Закону України про валюту
реєстр. № 8152 від 19.03.2018 р.
(друге читання)
На засіданні Комітету 19 червня 2018 року (Протокол № 95) розглянуто
підготовлений до другого читання проект Закону України про валюту (реєстр.
№ 8152).
Зазначеним законопроектом пропонується встановити режим валютного
регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб’єктами,
що має на меті покращення простоти проведення таких операцій, покращення
інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості України, а також реалізацію
зобов’язань, прийнятих Україною згідно Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема впровадження
принципів регулювання руху капіталу Європейського Союзу.
Метою запропонованого законопроекту є:
удосконалення законодавчої бази та приведення її у відповідність з
найкращими європейськими практиками про вільне переміщення капіталу, що
розширить можливості резидентів по розвитку зовнішньоекономічної діяльності і
збільшенню експорту, сприяючи зміцненню і розвитку національної економіки;
створення сприятливих умов для інвестування капіталу в українську
економіку, розвиток міжнародних зв’язків, зняття напруженості у відносинах з
іноземними партнерами, що також благотворно позначиться на діловій активності
іноземних суб’єктів господарювання фізичних осіб в Україні;
вдосконалення законодавчого забезпечення реалізації єдиної державної
валютної політики, а також стабільності валюти України і валютного ринку
України, як факторів прогресивного розвитку національної економіки і
міжнародного економічного співробітництва.
Робочою групою у складі фахівців Національного банку України,
банківських асоціацій, міжнародних фінансових організацій, Міністерства фінансів
України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та інших
зацікавлених державних інституцій було опрацьовано 273 пропозиції від 17
суб’єктів подання у результаті чого підготовлено порівняльну таблицю до другого
читання та внесено на розгляд Комітету.

З огляду на вищенаведене,
Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в
цілому проект Закону України про валюту (реєстр. № 8152), поданий Президентом
України та підготовлений до другого читання Комітетом.
2. Доручити першому заступнику Голови Комітету з питань фінансової
політики і банківської діяльності Довбенку М. В. спільно із секретаріатом Комітету
провести техніко-юридичне узгодження порівняльної таблиці;
3. Доповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата України
– першого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської
діяльності – Довбенка Михайла Володимировича.
Перший заступник
Голови Комітету

М. В. Довбенко

