
До реєстр. № 6244 
від 01.11.2021

 

ВИСНОВОК
 

на проект Закону України про внесення змін до Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", внесений 
Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 6244 від 01.11.2021)

16 лютого 2022року
протокол №88

Комітет на своєму засіданні 16 лютого 2022 року (протокол №88) 
розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України 
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", внесений 
Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 6244 від 01.11.2021)

Вказаний законопроект 15 лютого 2022 року включено до порядку 
денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Відповідно до пояснювальної записки проектом Закону реєстр. 
№6244 пропонується:

запровадити категорії груп материнського підприємства та його 
дочірніх підприємств та звільнити від обов’язкового складання і подання 
консолідованої фінансової звітності малі та середні групи, а також 
удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної 
за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному 
форматі та уточнити перелік підприємств, які складають фінансову 
звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності 
разом з аудиторським звітом та вимог до обов’язкових реквізитів 
первинних документів.

Відповідно до висновку Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету законопроект не матиме впливу на показники бюджету.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку  
висловлює ряд зауважень, зокрема в частині термінології окремих  понять, 
їх доцільності тощо.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями статтей 108, 
114, частини першої статті 116  Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», Комітет вирішив:



Рекомендувати Верховній Раді України:
1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", внесений 
Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 6244 від 01.11.2021) за наслідками 
розгляду в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 
114 Регламенту Верховної Ради України, прийняти за основу.

2. Надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики при підготовці до другого читання 
доопрацювати зазначений законопроект відповідно до частини першої 
статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо 
внесення змін до тексту проекту стосовно регуляторного навантаження  під 
час проходження процедури затвердження НП(С)БО та НП(С)БО в 
державному секторі.

3. Співдоповідачем від Комітету при розгляді законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України  визначити першого 
заступника Голови Комітету Железняка Ярослава Івановича.
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