
До реєстр. № 8131 від 17.10.2022
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ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією 

про фінансові рахунки (реєстр. № 8131 від 17.10.2022), 
підготовлений до другого читання

17 березня 2023 року
протокол № 131

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 17 березня 2023 року (протокол 
№ 131), керуючись положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», а також частинами другою та шостою статті 
118 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» переглянув своє 
рішення, прийняте 14 березня 2023 року (протокол № 130) – Висновок Комітету на 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про 
фінансові рахунки (реєстр. № 8131), який прийнято Верховною Радою України за 
основу 16 листопада 2022 року.

Під час перегляду висновку Комітету від 14 березня 2023 року народними 
депутатами України – членами Комітету висловлено пропозиції, які підлягають 
включенню до порівняльної таблиці, а саме: 

врахувати поправки №№ 177, 178 народних депутатів України Разумкова Д.О. 
та інших, Холодова А.І. та врахувати частково № 176 народного депутата України 
Лабунської А.В. стосовно виключення а абзаці п’ятому підпункту 73.3.6 статті 73 
слів «або як такі що дозволяють особі відмовляти у наданні інформації, виключно 
на підставі того, що інформація становить адвокатську, нотаріальну чи іншу 
професійну таємницю»;

доповнити положення законопроекту нормою про обмеження сумою більше 
еквіваленту 2 мільйонів доларів США щодо застосування контролюючим органом 
отриманої від іноземного компетентного органу інформації з метою визначення 
податкових зобов’язань для громадян України. Для цього поправку № 276 
доповнити новим абзацом (пунктом 531.4 Кодексу) такого змісту: «531.4. Не 
вважається податковою інформацією, яка може бути використана контролюючим 
органом для визначення суми податкових зобов’язань платника податків, 
інформація, отримана контролюючим органом від іноземних компетентних органів 
відповідно до Багатосторонньої угоди CRS, та яка стосується фінансового рахунку 
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або рахунків громадянина України , відкритих в фінансових установах іноземних 
юрисдикцій, якщо сукупний залишок  або вартість усіх фінансових рахунків, 
власником яких є одна особа – громадянин України, не перевищує еквівалент 2 
мільйони доларів США станом на 31 грудня календарного року, який припадає на 
період дії воєнного стану  в Україні введеного Указом Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX».

Таким чином, 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 330 пропозицій та поправок народних депутатів України, 
з яких 94 враховано (в тому числі частково та редакційно), 
236 – відхилено.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15, 
пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частини п’ятої статті 44 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», Комітет Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив:

1. Переглянути рішення (висновок Комітету), прийняте 14 березня 2023 року 
(протокол № 130) на проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного 
обміну інформацією про фінансові рахунки (реєстр. № 8131), врахувавши у таблиці 
до другого читання поправки і пропозиції, що містяться у порівняльній таблиці, 
наданій на засідання Комітету за №№ 176 (частково), 177, 178 та 276 з урахуванням 
такого виправлення в 23 абзаці поправки (щодо пункту 531.4 статті 531 Кодексу): 
«слова «не перевищує еквівалент 2 мільйони доларів США» замінити словами «не 
перевищує еквівалент 250 тисяч доларів США».

2. Підтримати редакцію законопроекту (реєстр. № 8131), запропоновану до 
розгляду Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на 
засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту 
автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (реєстр. № 8131) 
прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – Гетманцева Д.О.

Додаток: Порівняльна таблиця до другого читання на 188 арк.

Голова Комітету         Д.О. Гетманцев


