
                                        

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 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. № 2103 від 09.09.2019)  

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу 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. № 2103 від 

09.09.2019) (далі – проект Закону реєстр. № 2103), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

В пояснювальній записці зазначено, що 1 липня 2014 року набрав 

чинності Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до 

іноземних рахунків»  (далі – FАТСА), що містить вимоги до іноземних 

фінансових організацій, зокрема щодо: укладення спеціальної угоди з 

Податковою службою Сполучених Штатів Америки (IRS); здійснення контролю 

за наявністю рахунків, які відкриваються платниками податків США в 

українських фінансових організаціях, та інформування про них Податкову 

службу США. 

З метою імплементації положень FATCA 7 лютого 2017 року в м. Києві 

було вчинено Угоду 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) 

та розроблено проекти Законів «Про ратифікацію 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. № 0001 від 09.09.2019), «Про внесення 

змін до Податкового кодексу 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. № 2103 від 

09.09.2019) та «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. №  2102 від 09.09.2019). 



Проектом Закону реєстр. № 2103 пропонується внесення змін до 

Податкового кодексу України, зокрема, щодо: 

- визначення понять «підзвітний рахунок», «фінансовий агент»,  

«фінансовий рахунок»; 

- особливостей подання звітності за підзвітними рахунками;  

- збору та отримання податкової інформації контролюючими органами 

від фінансових агентів; 

- накладення штрафу за неподання, подання з порушеннями або з 

недостовірними відомостями чи помилками фінансовими агентами звітів про 

підзвітні рахунки, шляхом накладення штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

Зазначена норма спрямована, в першу чергу, на стимулювання фінансових 

агентів дотримуватися законодавства щодо обов’язку подання звіту про підзвітні 

рахунки. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-490/2103 (168387) від 24.09.2019р. зазначило, 

що законопроект може бути прийнятий за основу.  

 

 З урахуванням викладеного,  

           Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу 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. № 2103 від 

09.09.2019) прийняти за основу та в цілому, як Закон України, з техніко-

юридичним опрацюванням з урахуванням доповнення пункту 1 розділу І 

законопроекту  новим підпунктом щодо змін до пункту 1.3 статті 1 

Податкового кодексу України: 

«Пункт 1 розділу І законопроекту реєстр. № 2103 доповнити новим 

підпунктом «1» такого змісту: 

«1) в пункті 1.3 статті 1 після слів «Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб»» доповнити словами «проведення 

комплексних перевірок з метою виявлення фінансових рахунків. 

У зв’язку з цим підпункти 1-5 вважати підпунктами 2-6»; 

 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України 

Гетманцева Д.О. 

 

 

Голова Комітету                                                           Д.О. Гетманцев 


