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ВИСНОВОК
до проекту Закону України

Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і 
валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування 
фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до 

бюджету
реєстр. № 5155 від 25.02.2021

18 березня 2021 року
протокол № 60

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 18 березня 2021 року (протокол № 60) розглянув 
проект Закону України про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про 
валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової 
культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування 
фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до 
бюджету (реєстр. № 5155 від 25.02.2021), внесений Президентом України.

Проект Закону розроблено з метою унормування питань у сфері  валютного 
регулювання, необхідних для забезпечення проведення в Україні одноразового 
(спеціального) добровільного декларування фізичними особами своїх активів.

Законопроектом передбачається не поширювати на фізичних осіб, які 
подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію відповідно до підрозділу 
9-4 "Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного 
декларування активів фізичних осіб" розділу XX Податкового кодексу України), 
норму Закону України "Про валюту і валютні операції", за якою до осіб, які до дня 
введення в дію цього Закону порушили вимоги Декрету Кабінету Міністрів України 
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента 
України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання 
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування 
штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" та (або) нормативно-
правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання та 
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контролю, застосовується відповідальність, передбачена законодавством України, 
що діяло на день вчинення таких порушень.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку № 16/03-2021/94452 від 16.03.2021 зазначає, що чинним 
пунктом 8 статті 16 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, до якої 
пропонуються зміни, врегульовано відносини до дня введення Закону в дію. У 
зв’язку із цим, пропонується звільнення фізичних осіб від відповідальності за 
порушення валютного законодавства не шляхом внесення змін до зазначеної 
норми, а шляхом доповнення Закону, який, серед іншого, встановлює 
відповідальність за порушення валютного законодавства, новою нормою, що 
передбачає звільнення від відповідальності у зв'язку із подачею одноразової 
(спеціальної) добровільної декларації.

Також зазначено, що проект, що розглядається, є похідним від проекту 
реєстр. № 5153, а тому рішення щодо нього має прийматися за результатами 
розгляду проекту реєстр. № 5153.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0009/22148 від 
16.03.2021 повідомив про концептуальну підтримку законодавчої ініціативи. 

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статей 108 і 114 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у 
зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом 
запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5155 від 25.02.2021), 
внесений Президентом України, прийняти за основу;

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Гетманцева Д.О.
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