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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
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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 
друге читання

13 травня 2021 року
протокол № 67

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 13 травня 2021 року (протокол № 67) розглянув 
порівняльну таблицю 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).

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", надійшло 3 пропозиції від народного депутата України.

Разом з цим, народними депутатами України - членами Комітету з метою 
узгодження із нормами проекту Закону України про внесення 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. № 5153), в порядку, передбаченому пунктом 4 частини 
першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" під час 
розгляду проекту Закону на засіданні Комітету була внесена та за результатами 
голосування врахована у таблиці до другого читання така пропозиція:
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розділ II проекту "Прикінцеві положення" доповнити новим пунктом 
такого змісту:

"3. Національному банку України протягом двох місяців із дня набрання 
чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із 
цим Законом".

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 4 пропозиції народних депутатів України, з яких 3 – 
враховані (в тому числі частково), 1 – відхилена.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пунктом 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 4, яка була подана 
у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України";

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету;

3. 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) прийняти у 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками;

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

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/159281 від 17.05.2021


