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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 з 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) 

 

30 вересня 2019 року 

(протокол засідання № 6) 

 

Комітет на своєму засіданні 30 вересня 2019 року розглянув проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 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), 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)" (далі – Угода FATCA) у національному законодавстві. 

До Закону України "Про банки і банківську діяльність" вносяться зміни, 

відповідно до яких банківська таємниця розкриватиметься центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у випадках та в 

обсязі, визначених Угодою FATCA та іншими ратифікованими міжнародними 

договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових 

цілей, або згідно з укладеними на підставі таких міжнародних договорів 

міжвідомчими договорами. Зміни до Закону України "Про депозитарну систему 

України" передбачають, що інформація із системи депозитарного обліку 

надаватиметься у випадках та в обсязі, визначених Угодою FATCA, іншими 

ратифікованими міжнародними договорами, що містять положення про обмін 

інформацією для податкових цілей, або згідно з укладеними на підставі таких 

міжнародних договорів міжвідомчими договорами. 
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У пояснювальній записці до проекту зазначено, що він погоджений без 

зауважень Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, Державною податковою службою України та Державною службою 

фінансового моніторингу України. При цьому Міністерство закордонних справ 

України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, свої позиції щодо проекту не висловили, таким чином 

погодили його за замовчуванням. Правову експертизу проведено Міністерством 

юстиції України, яке висловило свої зауваження, що були враховано частково. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своєму висновку висловило зауваження і пропозицій до даного проекту Закону, 

запропонувавши узагальнити перелік міжнародних договорів щодо обміну 

податковою інформацією без окремого згадування Угоди FATCA. Також 

управління наголосило на необхідності вилучення посилання на зазначені 

міжвідомчі договори як підставу для розкриття банківської таємниці та надання 

інформації з депозитарної системи. 

Головне науково-експертне управління зазначило, що за результатами 

розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий у першому 

читанні за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. Крім того, управління порадило отримати експертний висновок 

Національного банку України щодо даного законопроекту. 

 

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 з 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), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти в першому читанні 

та в цілому як Закон. 

2. Співдоповідачем від Комітету щодо цього питання на засіданні 

Верховної Ради України визначити Першого заступника Голови Комітету 

Железняка Я.І. 

3. Доручити секретаріату Комітету провести разом із відповідними 

структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України необхідні техніко-

юридичні уточнення тексту законопроекту відповідно до нормопроектувальних 

правил. 

 

 

Голова Комітету      Гетманцев Д.О. 


