Додаток
ПРОПОЗИЦІЇ
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік

№
з/п
1.

Питання, які потребують
Обґрунтування необхідності розроблення
законодавчого врегулювання
законопроекту, очікувані правові та інші
(орієнтовна назва законопроекту, його
наслідки його прийняття як закону
мета та предмет регулювання)
Проект закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України та
Значне податкове навантаження на фонд
інших законодавчих актів щодо оплати
праці
(41,5%)
призводить
до
реформування оподаткування доходів застосування суб’єктами господарювання схем
фізичних осіб
ухилення
від
оподаткування
шляхом
мінімізації податкових зобов’язань по ПДФО,
Мета: Підвищення рівня життя ВЗ, ЄСВ та виплат заробітної плати в
населення та забезпечення сталих «конвертах», що в свою чергу негативно
надходжень до бюджету.
впливає на надходження до бюджету та
призводить до скорочення бюджетних програм.
Предмет:
Реформування
оподаткування
доходів фізичних осіб:
Очікувані наслідки:
1) Створення правової бази для
Прийняття проекту закону призведе до
запровадження
посімейного виведення з тіні доходів фізичних осіб,
оподаткування
(оподаткування створить сприятливі умов для ведення бізнесу
домогосподарств) та забезпечення забезпечить стабільність, прогнозованість та
поступового переходу до загального прозорість надходжень до бюджету і як
декларування доходів до 2023 року;
наслідок забезпечить підвищення рівня життя
2) Об’єднання ПДФО, ЄСВ та населення країни.

Строки
подання
(місяць)
лютий
2022
року

Відповідальні за
розроблення
(подання)
законопроекту
КМУ
Мінфін

Строки
внесення та
розгляду
(квартал)
ІІ квартал
2022 року

1

військового збору;
3) Зменшення навантаження на
фонд оплати праці;
4)
Розширення
преференцій
(застосування податкової знижки) для
фізичних осіб - платників податків,
удосконалення оподаткування доходів
фізичних осіб (перегляд переліку
доходів, які сьогодні не включаються
до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника
податку; перегляд витрат.
2

Проект закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
Значна кількість платників податку та
щодо реформування екологічного відсутність єдиної методології обрахунку
податку
обсягів забруднюючих речовин ускладнює
контроль
за
самостійним
обчисленням
Мета: спрощення адміністрування платниками податку суми податку, відтак
податку, посилення заходів контролю повторюється
недовиконання
планових
за
обліком
об'єкту
та
бази надходжень до Державного бюджету
оподаткування,
підвищення
податкових надходжень Державного
Очікувані наслідки:
бюджету, зокрема від оподаткування
Оптимізовано кількість платників, що
викидів двоокису вуглецю
подають звітність, обмежено дискрецію
Предмет:
обчислення
та платників в обрахунку об'єкту та бази
справляння екологічного податку
оподаткування, підвищено рівень надходжень
до державного бюджету

лютий
2022
року

3

Проект закону про внесення змін
три
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
Необхідність
прийняття
законопроекту місяці з
щодо особливостей оподаткування обумовлена
прийняттям
08.09.2021р.
дня
операцій з віртуальними активами
Верховною Радою України законопроекту прийнятт
реєстр. № 3637 від 11.06.2020 відповідно до
я
Мета: Оподаткування віртуальних положень якого цей Закон набирає чинності проекту
активів
лише з дня набрання чинності законом України №3637

КМУ
Мінфін
Міністерство
захисту довкілля
та природних
ресурсів України
Міненерго
ДПС.

ІІІ квартал
2022 року

КМУ
НКЦПФР,
МЦТ, Мінфін

ІІ квартал
2022 року
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Предмет: Визначення юридичного про внесення змін до Податкового кодексу
статусу віртуального активу для України щодо особливостей оподаткування
податкових правовідносин та правил операцій з віртуальними активами.
оподаткування
таких
активів
(суб’єкта, об'єкта, бази оподаткування
Очікувані наслідки:
та ін.).
Запровадження системи оподаткування
операцій з віртуальними активами надасть
можливість збільшити надходження до
бюджету за рахунок оподаткування таких
операцій.
Проект закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
В 2017 році Податковим кодексом України
щодо
запровадження
програм введено поняття сервісного обслуговування
співпраці між податковим органом та платників податків та визначено окремі функції
платниками податків (Сooperative державних
податкових
інспекцій,
до
compliance)
повноважень яких і віднесено функцію
Мета: Впровадження програм забезпечення
сервісного
обслуговування
співпраці між податковим органом та платників податків. Однак на законодавчому
платником
податків
(Cooperative рівні відсутній механізм реалізації функцій
compliance) в податкову систему контролюючого органу щодо сервісного
України,
створення
умов
для обслуговування
платників
податків.
добровільної
співпраці
між Законопроект спрямований на виведення
податковим органом та платниками відносини податкового органу з платниками
податків.
податків на новий рівень їх сервісного
Предмет: Запровадження норм обслуговування, який ґрунтується на довірі та
щодо співпраці платників податків з партнерстві.
податковим
органом
з
питань
податкового
планування,
Очікувані наслідки:
ідентифікації, оцінки та мінімізації
Впровадження програм співпраці між
податкових ризиків при справлянні податковим органом та платниками податків
податків. Впровадження сукупності (Cooperative Compliance) в податкову систему
мотивів і стимулів для платників забезпечить
зменшення
адміністративних
податків задля дотримання ними витрат, що несуть платники податків, часу на
вимог податкового законодавства, в прийняття ними бізнес-рішень, часові і
тому
числі
шляхом
надання фінансові витрати на податковий аудит,
податковим
органом
допомоги зокрема у вигляді відсутності податкових

квітень
2022
року

КМУ
Мінфін

ІV квартал
2022 року
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платникам податків для уникнення
найбільш поширених помилок у їх
діяльності,
мінімізації
ризиків
недотримання платниками вимог
податкового
законодавства
максимального спрощення подання
звітності,
сплати
податків.
Врегулювання відносин податкового
органу
та
платника
податків
спрямованих
на
перевірку
та
корегування повсякденної діяльності
такого платника.

перевірок і штрафів за порушення податкового
законодавства, удосконалення (поліпшення)
взаємодії платників податків з податковим
органом.

Проект закону про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо
реформування
місцевих
податків і зборів в частині податку на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки, та інших.

Обґрунтування необхідності:
Місцеве оподаткування в Україні досі
перебуває на етапі розвитку, у ньому досі не
повною мірою відображаються ринкові умови
господарювання, які існують в Україні, воно не
забезпечує достатнього обсягу надходжень до
місцевих бюджетів, дешевизни стягнення,
фіскальної дохідності та іншим принципам
оподаткування.
Аналіз існуючої системи оподаткування,
зокрема, податком на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки свідчить, що
діюча система не відповідає ні потребам
ринкової
економіки,
ні
європейським
практикам.
Надходження від оподаткування нерухомого
майна в зарубіжних країнах є основним
джерелом доходів місцевих бюджетів, система
оподаткування є зрозумілою для платників
податків, процедура адміністрування податку є
легкою і прозорою. Ефективність такого
оподаткування
пояснюється
його
рівномірністю, що досягається способом

Мета:
Запровадження
європейського
досвіду місцевого оподаткування в
національну
податкову
систему,
зокрема, запровадження оціночної
вартості об’єктів нерухомості для
цілей визначення бази оподаткування
податком
на
нерухоме
майно,
відмінне від земельної ділянки.
Предмет:
Реформування
системи
оподаткування місцевих податків і
зборів.

квітень
2022
року

КМУ
Мінфін
Мін’юст
ФДМУ

ІІІ квартал
2022 року
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визначення бази оподаткування. Сьогодні за
базу оподаткування в багатьох країнах обрана
ринкова вартість майна, як така що є
економічно обґрунтованою і підтвердженою, а
в якості способу визначення – масову оцінку.
Податковий кодекс України визначає суму
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, в залежності від площі
житлової та нежитлової нерухомості, при
цьому при розрахунку суми податку не
враховується
місцезнаходження
об’єктів
нерухомості. Зазначене не може створювати
рівні умови оподаткування та, відповідно,
забезпечувати справедливість оподаткування
цим податком в цілому.
Проектом пропонується запровадження
оціночної вартості об’єктів нерухомості для
цілей визначення бази оподаткування податком
на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.
Очікувані наслідки:
Створення рівних умов оподаткування
місцевими податками і зборами, розширення
бази оподаткування та збільшення надходжень
до місцевих бюджетів, зокрема, в частині
податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, за рахунок даних
Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та Реєстру будівельної діяльності Єдиної
державної електронної системи у сфері
будівництва.
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Проект закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України в
Необхідність прийняття проекту акта
частині впровадження електронних зумовлена потребою впровадження сучасних

проект
подано
реєстр.

КМУ
Мінфін

ІІ квартал
2022 року

5

7

перевірок (e-аудит)

новітніх підходів до податкового контролю.

Мета: Покращення якості та
результативності
податкового
контролю за рахунок автоматичного
аналізу і тестування показників
податкової та фінансової звітності,
виявлення розбіжностей та ризиків
Предмет:
Запровадження
електронної перевірки документів
платника податків, які пов'язані з
обчисленням та сплатою податків і
зборів,
подані
у
форматі
стандартизованого
аудиторського
файлу SAF-T.

Очікувані наслідки:
Сприятиме
удосконаленню
ризикорієнтованих підходів на доперевірочному та
перевірочному етапах; підвищенню швидкості,
точності та ефективності результатів перевірок;
створенню
можливостей
для
платників
податків
щодо
самоперевірки
поданої
податкової звітності; зменшенню кількості
податкових запитів до платників податків;
зменшенню податкових правопорушень та
судових
спорів;
зменшенню
особистих
контактів між платником податків та
контролюючим органом, зниженню впливу
«людського фактора».
Обґрунтування необхідності:
Необхідність прийняття Закону обумовлена
практичною потребою врегулювання окремих
питань регулювання обігу тютюнових виробів,
вдосконалення механізму адміністрування
акцизного податку на тютюнові вироби, а
також посилення контролю з метою протидії
незаконному виробництву та обігу тютюнових
виробів.

Проект закону про внесення змін
до Податкового кодексу України та
інших законів щодо запровадження
автоматизованої системи контролю за
обігом тютюнових виробів на основі
унікального
ідентифікатора,
що
наноситься на пачку тютюнових
виробів
Мета:
запровадження
автоматизованої системи контролю за
обігом
тютюнових
виробів,
вдосконалення
регулювання
виробництва та обігу тютюнових
виробів,
зменшення
обсягів
нелегального
виробництва
та
попередження мінімізації сплати
акцизного податку
Предмет:
Законопроектом
пропонується:

№6255

березень
2022
року

КМУ
Мінфін

ІІІ квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
Прийняття
законопроекту
сприятиме
зменшенню тіньової частки ринку тютюнових
виробів, застосування однакового регулювання
до обігу всіх виробів, які містять тютюн,
збільшення податкових надходжень від сплати
акцизного податку шляхом вдосконалення
механізму
запобігання
його
штучному
заниженню.
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1) уточнити визначення поняття
«тютюнові вироби»;
2) удосконалити контроль за
використанням
обладнання
та
сировини
для
промислового
виготовлення тютюнових виробів;
3) запровадити автоматизовану
систему
контролю
за
обігом
тютюнових виробів.
8

Проект Закону про ратифікацію
Конвенції
між
Україною
та
Королівством Іспанія про уникнення
подвійного оподаткування стосовно
податків на доходи та запобігання
податковим ухиленням і уникненням
та Протоколу до неї

Обґрунтування необхідності:
Врегулювання
внутрішньодержавних
процедур для набрання чинності міжнародним
договором України про уникнення подвійного
оподаткування між Україною та Королівством
Іспанія.

Листопа
д
2022
року

Офіс Президента
Мінфін

ІV квартал
2022 року

лютий
2022
року

КМУ
Мінфін

І квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
Мета:
Спрямований
на
Встановлення законодавчих норм щодо
врегулювання уникнення подвійного уникнення подвійного оподаткування між
оподаткування, запобігання ухиленню Україною та Королівством Іспанія.
від сплати податків,
зменшення
податкових
перешкод
для
закордонних інвестицій та торгівлі.
Предмет: Врегульовано розподіл
правил оподаткування певних видів
доходів між Україною та Іспанією.
9

Проект Закону про ратифікацію
Протоколу між Урядом України та
Урядом Держави Катар про внесення
змін до Угоди між Урядом України та
Урядом
Держави
Катар
про
уникнення подвійного оподаткування
та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи

Обґрунтування необхідності:
Врегулювання
внутрішньодержавних
процедур для набрання чинності міжнародним
договором України про уникнення подвійного
оподаткування між Україною та Державою
Катар.
Очікувані наслідки:

7

Встановлення законодавчих норм щодо
Мета: Спрямований на приведення уникнення подвійного оподаткування між
чинної Угоди у відповідність до Україною та Державою Катар.
Модельної Конвенції ОЕСР щодо
податків на доходи і капітал 2017
року.
Предмет: Врегульовано питання
щодо
проведення
процедури
взаємного узгодження та обміну
інформацією.
10

Проект Закону про внесення змін
до
Закону
про
ратифікацію
Багатосторонньої
конвенції
про
виконання заходів, які стосуються
угод про оподаткування, з метою
протидії
розмиванню
бази
оподаткування
та
виведенню
прибутку з-під оподаткування (MLI)

Обґрунтування необхідності:
Актуалізація переліку повідомлень та
застережень України у зв’язку із набранням
чинності низкою Протоколів про внесення змін
до міжнародних договорів України про
уникнення подвійного оподаткування.

грудень
2021
року

КМУ
Мінфін

ІV квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
Налагодження обміну інформацією між
Мета:
узгодження
окремих країнами на виконання Багатосторонньої
положень закону про ратифікацію конвенції.
Багатосторонньої
конвенції
з
укладеними
Протоколами
між
Україною та іншими державами про
внесення змін до міжнародних
договорів України про уникнення
подвійного
оподаткування
на
виконання
Багатосторонньої
конвенції.
Предмет:
Врегулювання
внутрішньодержавних процедур щодо
взятих
Україною
зобов’язань
відповідно
до
Багатосторонньої
конвенції.

8

11

Проект Закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України та
Виконання
Україною
міжнародних
інших законів України для цілей зобов’язань щодо імплементації стандартів з
імплементації
міжнародних прозорості та обміну інформацією для
стандартів з прозорості та обміну податкових цілей.
інформацією для податкових цілей
Очікувані наслідки:
Мета: Імплементація стандартів з
Створення
правових
підстав
для
прозорості та обміну інформацією для автоматичного обміну інформацією для
податкових цілей у національне податкових цілей.
законодавство.
Предмет: Врегульовано питання
щодо
процедури
здійснення
міжнародного обміну інформацією
для податкових цілей.

листопад
2022
року

КМУ
Мінфін

ІV квартал
2022 року

12

Проект закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
Збільшення інвестиційної привабливості
щодо
оподаткування
діяльності держави України.
юридичних
осіб
податком
на
виведений капітал (ПнВК)
Очікувані наслідки:
Збільшення економічної активності суб'єктів
Мета: запровадження фіскальних господарювання.
стимулів
для
суб'єктів
господарювання
Предмет: запровадження системи
оподаткування відповідно до якої
оподатковуються
дивіденди
та
прирівняні до них платежі.

січень
2022
року

Мінфін

ІІ квартал
2022 року

13

Про внесення змін до Податкового
Обґрунтування необхідності:
кодексу України щодо удосконалення
Гармонізація
положень ПК України із
оподаткування
в
сфері
ринків нормами спеціального законодавства у сфері
капіталу та організованих товарних ринків капіталу та організованих товарних
ринків
ринків і законодавства у сфері державного
регулювання ринків фінансових послуг.

лютий
2022
року

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку,
Мінфін

ІІ квартал
2022 року

9

14

15

Мета:
вдосконалення
оподаткування
в
сфері
ринків
капіталу та організованих товарних
ринків.
Предмет:
гармонізація
законодавства.
Проект закону про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо _ посилення контролю за
повнотою оподаткування доходів
фізичних осіб

Очікувані наслідки:
Прискорення розвитку та збільшення
ефективності фінансового сектору економіки
України

Обґрунтування необхідності: високий
рівень тіньової економіки в Україні, який
зумовлений
зокрема,
приховування
від
оподаткування доходів отриманих фізичними
особами, призводить до ненадходження до
бюджету значиних сум податків. Разом з цим,
Мета: забезпечення ефективного діюче законодавство не повній мірі надає
контролю за повнотою оподаткування можливість здійснювати контроль за повнотою
доходів фізичних осіб та збільшення оподаткування доходів, які отримують фізичні
надходжень до бюджету.
особи.
Предмет: запровадження системи
податкового контролю за повнотою
Очікувані
наслідки:
проект
закону
оподаткування доходів фізичних осіб. створить
ефективну систему контролю за
повнотою оподаткування доходів фізичних
осіб та збільшить надходження до бюджету.
Проект Закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
Подальша імплементація та вдосконалення
щодо подальшого удосконалення законодавства щодо плану Анти - BEPS (Base
правил трансфертного ціноутворення erosion and Profit Shifting)
та процедур взаємного узгодження з
Очікувані наслідки:
питань міжнародного оподаткування
Удосконалення
правил
трансфертного
ціноутворення,
процедур
взаємного
Мета:
поліпшення
правил узгодження та попереднього узгодження
міжнародного
оподаткування
у ціноутворення відповідно до статей 1081 та
відповідності до рекомендацій ОЕСР статті 39 ПКУ.
та
міжнародного
досвіду
оподаткування.
Предмет: Вдосконалення правила
міжнародного оподаткування у сфері
ТЦУ
та
процедур
взаємного

березень
2022
року

КМУ
Мінфін

ІІ квартал
2022 року

серпень
2022
року

КМУ
Мінфін

ІV квартал
2022 року

10

узгодження.
16

Проект Закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
Податковий кодекс України на сьогодні
щодо страхування та фінансового містить ряд законодавчих прогалин, які
лізингу
створюють
несприятливі
та
нерівні
інвестиційні умови як для споживачів
небанківських фінансових послуг, так і для
Мета:
Вдосконалення
положень фінансових установ, що, в свою чергу, стримує
податкового
законодавства
для зростання
таких
ринків
небанківських
стимулювання
використання фінансових послуг як ринок страхування та
інструментів
страхування, ринок фінансового лізингу.
фінансового лізингу та протидії
Серед основних питань, які необхідно
ухиленню від сплати податків, а врегулювати:
також захисту прав та інтересів
усунення арбітражу при оподаткуванні
споживачів.
операцій
банківського
вкладу
та
за
Предмет: внесення змін до накопичувальними договорами страхування
Податкового кодексу України щодо життя та пенсійного страхування;
оподаткування
операцій
з
коригування податкового навантаження на
фінансовими інструментами.
окремі операції (встановлення податку на
операції
внутрішнього
перестрахування,
розширення переліку видів страхування для
звільнення від оподаткування операцій з
нерезидентами);
запровадження
достатніх
податкових
стимулів для укладення договорів страхування
життя
(як
перегляд
умов
договорів
довгострокового
страхування
життя
та
пенсійного страхування; звільнення від
оподаткування курсових різниць при страховій
виплаті фізичній особі), а також виправлення
деяких застарілих норм оподаткування, що
залишилися неврегульованими.
Очікувані наслідки:
Прийняття
законопроекту

березень
2022
року

НБУ
Мінфін

IІ квартал
2022 року

НКЦПФР

дозволить

11

17

вирішити наступні проблемні питання:
забезпечення
гармонізації
систем
оподаткування
операцій
з фінансовими
інструментами
як
для
небанківських
фінансових установ, так і для споживачів їх
послуг, включаючи усунення подвійного
оподаткування доходів фізичних осіб;
стимулювання розвитку особистих видів
страхування;
вдосконалення
оподаткування
окремих
операцій, що можуть використовуватися для
ухилення від сплати податків;
підвищення привабливості фінансового
лізингу та стимулювання розвитку цього
фінансового інструменту.
Проект Закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Податкового кодексу України
Прийняття
законопроекту
обумовлено
(щодо платіжних послуг)
необхідністю внесення змін до Податкового
кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону
Мета:
узгодження
норм України "Про платіжні послуги".
Податкового кодексу України та
Закону України "Про платіжні
Очікувані наслідки:
послуги"
Окремі
норми
Податкового
кодексу
приведено у відповідність до положень Закону
Предмет:
1)
термінологічне
узгодження України "Про платіжні послуги".
Податкового кодексу України з
Законом України "Про платіжні
послуги";
2) віднесення доходів надавачів
платіжних послуг від здійснення
діяльності на платіжному ринку до
доходів,
що
підлягають
оподаткуванню;
3) встановлення вимоги щодо
повідомлень контролюючих органів
про відкриття та закриття рахунків у

проект
подано
реєстр.
№4366

народні депутати
України

І квартал
2022 року

12

небанківських надавачів платіжних
послуг;
4) поширення відповідальності за
порушення строку та порядку подання
інформації про відкриття або закриття
рахунків на небанківських надавачів
платіжних послуг.
18
Проект
Закону
України
«Про
внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо
врегулювання
роботи
таксі
та
легкових автомобілів на замовлення»
Мета:
врегулювання
діяльності
суб’єктів
господарювання,
що
надають інформаційно-диспетчерські
послуги та послуги з перевезень
пасажирів на таксі.
Предмет: внесення змін до
Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів
України щодо врегулювання роботи
таксі та легкових автомобілів на
замовлення

Обґрунтування необхідності:
За оцінками експертів, на сьогодні обсяг
ринку внутрішніх перевезень на таксі та
легковими автомобілями на замовлення
становить близько 40 – 50 млрд. грн. на рік (у
тому числі ринок інформаційних послуг з
організації перевезень — близько 4 млрд. грн).
Кількість осіб, задіяних у перевезеннях
пасажирів
на
таксі
або
легковими
автомобілями на замовлення, становить
близько 220 тис. (1,1% від економічно
активного населення), 98% з яких повністю або
частково
приховують
свою
фактичну
діяльність, працюючи без передбаченої
законодавством ліцензії та сплати податків, а
деякі з нелегалів ще й отримують субсидії з
Державного бюджету.

лютий
2022
року

КМУ
Мінінфраструктур
и
Мінфін

ІІ квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
Прийняття
зазначеного
законопроекту
створить
ефективну систему контролю за
повнотою оподаткування доходів, отриманих
суб'єктами господарювання, що надають
послуги з перевезень пасажирів на таксі та
інформаційно-диспетчерські
послуги
та
збільшить надходження до
бюджету.
Додатково законопроект спрямований на
забезпечення безпеки при наданні послуг з
перевезень пасажирів на таксі, захист прав

13

19

20

Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
вдосконалення механізмів валідації
інформації
про
кінцевих
бенефіціарних власників та структуру
власності юридичних осіб
Мета: запровадження правового
механізму
вилучення
з
ЄДРЮОФОПГФ
неактуальних,
неточних, недостовірних, неналежним
чином
перевірених
даних
про
кінцевого бенефіціарного власника
(далі – КБВ) або структуру власності
клієнта
суб’єкта
первинного
фінансового моніторингу.
Предмет: механізм внесення до
ЄДРЮОФОПГФ
інформації
про
можливу недостовірність інформації
та наступної перевірки достовірності
інформації про КБВ або структуру
власності суб’єкта господарюванняклієнта
суб’єкта
первинного
фінансового моніторингу у разі
виявлення
таким
суб’єктом
первинного фінансового моніторингу
в результаті здійснення належної
перевірки розбіжностей між даними
про КБВ або структуру власності
клієнта, зібраними таким суб’єктом
первинного фінансового моніторингу,
та такими даними у ЄДР.
Проект Закону про внесення змін

споживачів та максимальна прозорість роботи
компаній, які надають відповідні інформаційні
послуги.
Обґрунтування необхідності:
Оскільки
інформація
про
КБВ
у
ЄДРЮОФОПГФ не перевіряється на предмет
достовірності та актуальності, а також
відсутній механізм притягнення осіб до
відповідальності за надання недостовірної
інформації до ЄДР, збільшується ризик
використання суб’єктів господарювання з
непрозорою структурою власності у схемах
відмивання коштів, а також для ухилення від
сплати податків.

проект
подано
реєстр.
№ 6003

народні депутати
України

ІІ квартал
2022 року

проект

КМУ

І квартал

Очікувані наслідки:
Прийняття проекту закону дозволить
усунути ідентифікований в рамках першої та
другої
національної
оцінки
ризиків
загальнонаціональний
ризик
у
сфері
відмивання коштів.

Обґрунтування необхідності:

14

до
Закону
України
«Про
Подальша гармонізація законодавства у
бухгалтерський облік та фінансову сфері бухгалтерського обліку із Директивою
звітність в Україні»
ЄС.

подано
реєстр.
№6244

Мінфін

2022 року

проект
подано
реєстр.
№ 6245

КМУ
Мінфін

ІІ квартал
2022 року

Мета: подальша імплементація
Очікувані наслідки:
норм європейського законодавства
Запровадження прозорості подання і
Предмет: Затвердження таксономії оприлюднення звітності не тільки окремими
подання
фінансової
звітності, підприємствами, а і групами компаній.
складеної
за
міжнародними
стандартами фінансової звітності;
оприлюднення
фінансової
та
консолідованої фінансової звітності
разом із аудиторським звітом, звітом
про управління, звітом про платежі на
користь держави; визначення в законі
відповідно до Директиви ЄС груп
підприємств і поділу їх на малі,
середні або великі; обов'язковість
оприлюднення звітності малими та
середніми групами; уточнення вимог
до обов’язкових реквізитів первинних
документів.
21

Проект Закону про внесення змін
до Закону України “Про аудит
фінансової звітності та аудиторську
діяльність” та деяких законів України
щодо
удосконалення
деяких
положень”

Обґрунтування необхідності:
Гармонізація національного законодавства у
сфері аудиту з положеннями Директиви
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від
17.05.2006 № 2006/43/ЄС про обов’язковий
аудит річної звітності та консолідованої
звітності
та
Регламенту
Європейського
Мета: удосконалення правових парламенту та Ради (ЄС) від 16.04.2014 №
засад
регулювання
аудиторської 537/2014 про конкретні вимоги стосовно
діяльності
обов’язкового аудиту суспільно значимих
Предмет: Уточнення вимог до суб’єктів господарювання.
аудитора та аудиторської фірми, а
також умов надання аудиторських
Очікувані наслідки:

15

послуг, удосконалення положення
щодо інформації, яка наводиться в
аудиторському звіті за результатами
обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємства; встановлення
вимоги щодо подання в єдиному
електронному форматі аудиторського
звіту, підготовленого за результатами
аудиту
фінансової
звітності
(консолідованої фінансової звітності),
щодо якої встановлено обов’язок
складання і подання на основі
таксономії фінансової звітності за
міжнародними стандартами в єдиному
електронному форматі; уточнення
повноважень та вимог до діяльності
ОСНАД, у тому числі формування та
функціонування Ради нагляду та
Інспекції із забезпечення якості;
удосконалення норм щодо порядку
атестації аудиторів; удосконалення
положень
щодо
особливостей
проведення обов’язкового аудиту та
аудиту підприємств, що становлять
суспільний інтерес, відповідно до
вимог європейського законодавства,
зокрема щодо тривалості завдання з
обов’язкового аудиту фінансової
звітності підприємств, що становлять
суспільний інтерес, та оприлюднення
інформації про аудиторські комітети
або органи (підрозділи), на які
покладаються відповідні функції;
уточнення положень щодо процедури
контролю якості аудиторських послуг,
щодо професійної відповідальності

Удосконалення правових засад регулювання
аудиторської діяльності в Україні забезпечить
проведення суб’єктами аудиторської діяльності
обов’язкового аудиту річної фінансової
звітності підприємств, у тому числі, що
становлять суспільний інтерес, відповідно до
Закону,
який
відповідає
вимогам
Європейського
Союзу,
міжнародним
стандартам та найкращій світовій практиці
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аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності,
а
також
порядку
дисциплінарного
провадження.
посилення
відповідальності
за
порушення порядку призначення
суб’єкта аудиторської діяльності для
проведення обов’язкового аудиту
фінансової звітності підприємств, що
становлять
суспільний
інтерес;
приведення у відповідність з нормами
інших законів України).
22

Проект Закону про внесення змін
до Митного кодексу України щодо
підтвердження
суб’єктами
господарювання дотримання заходів
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
(реєстр. №5260 від 18.03.2021)
Мета:
спрощення
здійснення
митних процедур та розвитку митного
сервісу для міжнародної торгівлі
Предмет: врегулювання питань
митного оформлення товарів, які
класифікуються за тим самим кодом
УКТ ЗЕД, що і товари, на які
встановлено обмеження

23

Проект Закону про внесення змін
до Митного кодексу України та до

І квартал
2022 року

Обґрунтування необхідності:
Законопроект розроблено на виконаня п. 51
плану заходів з реформування та розвитку
системи органів, що реалізують митну
політику, затвердженого Розпорядженням
КМУ від 13.05.2020 р. №569-р.
Розроблення
законопроекту
зумовлено
необхідністю спрощення процедури митного
оформлення товарів, які класифікуються за тим
самим кодом УКТ ЗЕД, що і товари, на які
встановлено
обмеження,
та
схожі
за
зовнішніми ознаками на такі товари, але які за
своїми фізико-хімічними властивостями та
характеристикою не є такими.
Очікувані наслідки:
Реалізація законопроекту дасть змогу
забезпечити сприяння міжнародній торгівлі
шляхом
спрощення
здійснення
митних
процедур та розвитку митного сервісу для
міжнародної торгівлі.
Обґрунтування необхідності:
При здійсненні кадрової реформи в митних

березень
2022

КМУ
Мінфін

ІІ квартал
2022 року
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інших законів щодо запровадження органах, започаткованої експериментальним
атестації посадових осіб митних проектом
Кабміну,
існує
необхідність
органів
законодавчого
врегулювання
проведення
перевірки
професійних
знань
та
Мета: забезпечення узгодження благонадійності, законодавчого врегулювання
положень Митного кодексу України питань контрактної форми проходження
та Закону України «Про державну державної служби.
службу» для забезпечення якісної
організації управлінських процесів та
Очікувані наслідки:
виконання завдань, покладених на
Врегулювання на законодавчому рівні
Держмитслужбу,
сприяння питань проходження служби в митних органах,
підвищенню результативності роботи запровадження періодичної атестації посадових
Предмет: врегулювання питань осіб митних органів дозволить забезпечити
проходження служби в митних якісну організацію управлінських процесів та
органах, запровадження періодичної виконання
завдань,
покладених
на
атестації митників
Держмитслужбу,
сприятиме
підвищенню
результативності роботи та персональної
відповідальності посадових осіб.
24

Проект закону про Митний тариф
України (нова редакція)

Обґрунтування необхідності:
Приведення законодавчої бази України у
відповідність із системою загальновизнаних
норм міжнародного права, зокрема шляхом
створення Митного тарифу України, в основу
якого покладено нову версію Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності
побудовану
на
основі
Гармонізованої системи опису та кодування
товарів 2022 року і Комбінованої номенклатури
Європейського
Союзу
з
урахуванням
зобов’язань в рамках СОТ.

Мета: створення нової редакції
Митного тарифу України, побудовану
на основі Гармонізованої системи
опису та кодування товарів 2022 року
і
Комбінованої
номенклатури
Європейського Союзу з урахуванням
зобов’язань в рамках СОТ.
Предмет:
імплементація
у
національне
законодавство
міжнародних зобов’язань, узятих,
зокрема, у рамках Міжнародної
Очікувані наслідки:
конвенції про Гармонізовану систему
виконання
Україною
міжнародних
опису та кодування товарів.
зобов’язань, узятих у рамках Міжнародної
конвенції про Гармонізовану систему опису та

року

серпень
2022
року

КМУ
Мінекономіки,
Держмитслужба
України

IV квартал
2022 року
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кодування товарів;
спрощення
зіставлення
та
аналізу
статистичних даних, особливо тих, які
належать до міжнародної торгівлі та обмін
якими відбувається в рамках міжнародних
домовленостей або ведення міжнародних
торговельних переговорів;
прискорення і спрощення процедури
митного оформлення товарів під час
здійснення зовнішньоторговельних операцій.
25

Про внесення змін до Митного
Обґрунтування необхідності:
кодексу України щодо підвищення
Необхідність
оновлення
чинного
ефективності здійснення митного законодавства,
використання
досвіду
постаудиту як форми митного Європейського
Союзу
та
рекомендацій
контролю
Всесвітньої митної організації, скорочення часу
проведення митного оформлення.
Мета: підвищення ефективності
здійснення митного постаудиту з
Очікувані наслідки:
урахуванням принципів та положень
Підвищення
ефективності
та
Митного кодексу Європейського результативності
здійснення
митного
Союзу
постаудиту щодо дотримання суб’єктами ЗЕД
Предмет: внесення змін до ст.ст. вимог законодавства України з питань митної
345-354 Митного кодексу України справи,
у
тому
числі
своєчасності,
щодо
забезпечення
ефективного достовірності, повноти нарахування та сплати
здійснення
митними
органами митних платежів;
перевірки дотримання суб’єктами
використання
результатів
митного
ЗЕД вимог законодавства України з постаудиту
для
формування
ризик
питань митної справи, у тому числі орієнтованого підходу та визначення належних
своєчасності, достовірності, повноти форм митного контролю на етапі митного
нарахування та сплати митних оформлення товарів;
платежів щодо товарів, випущених у
скорочення часу проведення митного
вільний обіг
оформлення товарів

липень
2022
року

КМУ
Мінфін
Держмитслужба

IV квартал
2022 року
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Проект закону про внесення змін
до Митного кодексу України щодо

проект
подано

КМУ

І квартал
2022 року

Обґрунтування необхідності:
Проект Закону розроблено відповідно до

19

приведення
порядку
визначення
країни
походження
товару
у
відповідність із Митним кодексом
Європейського Союзу
Мета: запровадження порядку
визначення країни походження товару
у відповідності з Митним кодексом
Європейського Союзу.
Предмет: адаптація законодавства
України до законодавства країнчленів ЄС, зокрема, у частині
визначення
непреференційного
походження товарів.

27

вимог додатка XV "Наближення митного
законодавства" до Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, ратифікованої Законом України
від 16 вересня 2014 року № 1678-VII з метою
адаптації
законодавства
України
до
законодавства країн-членів ЄС у частині
визначення непреференційного походження
при імпорті/експорті в Україну товарів.
Очікувані наслідки:

реєстр.
№ 5353

Прийняття проекту Закону забезпечить
виконання Україною зобов’язань, взятих
відповідно до Угоди про асоціацію, та
адаптацію
законодавства
України
до
законодавства країн-членів ЄС у частині
визначення непреференційного походження
при імпорті/експорті в Україну товарів.

Про внесення змін до Митного
Обґрунтування необхідності:
кодексу України щодо врегулювання
Норми глави 4 Митного кодексу України
адміністративного оскарження рішень потребують
оновлення
та
доповнення
митних органів
положеннями щодо визначення порядку
скасування чи зміни рішень посадових осіб
Мета:
сприяння
ефективному митних органів, регламентації прав осіб, які
захисту прав та інтересів суб’єктів подають скарги. Наявний механізм розгляду
зовнішньоекономічної діяльності
скарг є неефективним, не забезпечує ефективне
Предмет: внесення змін до глави 4 поновлення порушених митним органами прав
Митного кодексу України, у тому та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
числі
щодо визначення прав та діяльності, що сприяє зловживанням з боку
обов’язків осіб, які подають скарги, та осіб, які розглядають такі скарги.
посадових осіб, які уповноважені на їх
розгляд, визначення порядку і строків
Очікувані наслідки:
розгляду скарг, та рішень, які можуть
Запровадження
прозорого
механізму

вересень
2022
року

КМУ
Мінфін

IV квартал
2022 року
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бути прийняті за результатами їх розгляду
скарг
платників
податків
в
розгляду
адміністративному порядку, що сприятиме
ефективному захисту прав та інтересів
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та
їх поновленню, зменшення кількості судових
спорів за участю митних органів та витрат з
Державного бюджету на супроводження таких
спорів
28

Про
приєднання
України
Обґрунтування необхідності:
до Конвенції про процедуру спільного
Наближення митного законодавства України
транзиту та Конвенції про спрощення до митного законодавства ЄС, участь України в
формальностей у торгівлі товарами
спільній транзитній системі країн учасниць
Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Мета: Виконання євроінтеграційних
зобов’язань України в рамках Угоди
Очікувані наслідки:
про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Прийняття проекту Закону забезпечить
Європейським співтовариством з виконання Україною зобов’язань, взятих
атомної енергії і їхніми державами- відповідно до Угоди про асоціацію, та
членами, з іншої сторони.
адаптацію
законодавства
України
до
Предмет:
приєднання
України законодавства країн-членів ЄС.
до Конвенції про процедуру спільного
транзиту та Конвенції про спрощення
формальностей у торгівлі товарами
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Проект Закону про внесення змін
до Закону про державне регулювання
ринків капіталу та організованих
товарних ринків" та деяких інших
законодавчих актів України щодо
регулювання та нагляду на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках

Обґрунтування необхідності:
ринки капіталу та організовані товарні
ринки, запровадження яких передбачено
законами "Про ринки капіталу та організовані
товарні ринки" і "Про товарні біржі" (нові
редакції відповідно до Закону № 738 від
19.06.2020, що набули чинності 1 липня 2021
року) вимагають належного відповідного рівня
регулювання та нагляду.

Липень
2022
року

КМУ
Мінфін
ДМС

ІІІ квартал
2022 року

проект
подано
реєстр.
№ 5865
розгляну
то на
засіданні
Комітету
6 жовтня

н.д. Гетманцев Д.О.
та інші народні
депутати - члени
Комітету

І квартал
2022 року
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Мета : підвищення інституційної
спроможності Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР)
як
національного
Регулятора ринків
капіталу
та
організованих
товарних
ринків;
впровадження
дієвих
механізмів
запобігання
маніпулюванням,
інсайдерській торгівлі, незаконному
використанню
інсайдерської
інформації та іншим зловживанням на
ринках капіталу та організованих
товарних ринків, а також заборони
фінансових пірамід та боротьби із
спробами їх організації.
Предмет: внесення змін до Закону
про державне регулювання ринків
капіталу та організованих товарних
ринків" та деяких інших законодавчих
актів України щодо регулювання та
нагляду на ринках капіталу та
організованих товарних ринках
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посилення незалежності та інституційної
спроможності Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку та забезпечення
дотримання
нею
стандартів
IOSCO
(International
Organization
of
Securities
Commissions
–
міжнародна
фінансова
організація, що об'єднує національні органи
регулювання
ринків
цінних
паперів)
передбачено серед інших зобов'язань України у
Меморандумі про економічну та фінансову
політику,
підписаного
з
Міжнародним
валютним фондом 2 червня 2020 року.

Очікувані наслідки:
досягнення
відповідності
загальноприйнятим міжнародним стандартам
функціонування ринків капіталу, які втілені в
Принципах та цілях регулювання ринку цінних
паперів Міжнародної організації комісій з
цінних паперів (IOSCO), цієї міжнародної
фінансової організації;
покращення дисциплінованості учасників
ринків капіталу та організованих товарних
ринків та вдосконалення запобіганням з
порушеннями законодавства на цих ринках;
збільшення інвестиційної привабливості
економіки України, зокрема через підвищення
довіри
до
ефективності
державного
регулювання ринків капіталу та організованих
товарних ринків та рівня захищеності
інвесторів.
Проект Закону про рейтингування
Обґрунтування необхідності:
необхідність оновлення законодавства щодо
Мета: приведення законодавства діяльності рейтингових агентств в Україні та
України
у
відповідність
до приведення
його
у
відповідність
до
законодавства Європейського Союзу європейських стандартів

2021 р.

проект
подано
реєстр.
№ 5819

н.д. Підласа Р.А.

ІІ квартал
2022 року
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у сфері рейтингування, а саме до
Регламенту
Європейського
Парламенту та Ради № 1060/2009 від
16 вересня 2009 року щодо кредитних
рейтингових агентств.
Предмет: оновлення законодавства
щодо діяльності рейтингових агентств
в Україні.

31

Проект Закону про обов'язкове
страхування
цивільно-правової
відповідальності власників наземних
транспортних засобів (нова редакція)
Мета: удосконалення системи
обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників
наземних
транспортних
засобів,
приведення захисту потерпілих у
дорожньо-транспортних пригодах до
вимог законодавства Європейського
Союзу
шляхом
поступового
збільшення
страхових
сум,
вдосконалення
системи
відшкодування збитків, завданих
потерпілим,
більш
широкого
запровадження
електронних
технологій при укладенні договорів,
вдосконалення державного нагляду за
дотриманням
страховиками
законодавства
та
МТСБУ
при
виконанні
гарантійної
та
інформаційної функції.
Предмет:
оновлення

виконання вимог Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом у частині імплементації
Регламенту Європейського Парламенту та Ради
№ 1060/2009 від 16 вересня 2009 року щодо
кредитних рейтингових агентств
Очікувані наслідки:
створення системи професійної об’єктивної
оцінки кредитоспроможності, що сприятиме
покращенню інвестиційного клімату в Україні
та мінімізації ризиків на ринках капіталу
Обґрунтування необхідності:
Закон
України
«Про
обов'язкове
страхування
цивільно-правової
відповідальності
власників
наземних
транспортних засобів» (далі – Закон) набрав
чинності 1 січня 2005 року.
З часу прийняття Закону та останніх змін у
2012 році значно оновились світова практика,
європейське законодавство (імплементація
якого є обов’язковою відповідно до угоди про
Асоціацію України з ЄС) та українське
законодавство, а також судова практика і
ситуація в галузі в цілому. При цьому за час
існування Закону до нього неодноразово
вносилися зміни та доповнення, що зробило
його структуру громіздкою.
Відтак також стало очевидно, що більша
частина положень Закону потребує системного
оновлення відповідно до проблем у практиці
його застосування та необхідності його
приведення його у відповідність до вимог
Директиви 2009/103/ЄС щодо страхування
цивільної відповідальності по відношенню до
використання автотранспортних засобів та
забезпечення виконання зобов’язань щодо

лютий
2022
року

НБУ

ІІ квартал
2022 року
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законодавства
про
обов'язкове страхування такої відповідальності.
страхування
цивільно-правової
Тому пропонується не вносити точкові
відповідальності власників наземних зміни, що ще більше обтяжить Закон, а
транспортних засобів
викласти його в новій редакції.
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Проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо
вдосконалення
механізмів
відновлення платоспроможності та
врегулювання неплатоспроможності
банків
Мета: вдосконалення механізмів
відновлення діяльності банків та
виведення неплатоспроможних банків
з ринку.
Предмет: оновлення законодавства
щодо
механізмів
відновлення
платоспроможності та врегулювання
неплатоспроможності банків

Очікувані
наслідки:
Прийняття
зазначеного
законопроекту
забезпечить
розвиток обов’язкового страхування цивільно–
правової відповідальності власників наземних
транспортних
засобів
відповідно
до
європейських стандартів, створить належні
умови для своєчасного отримання потерпілими
у дорожньо-транспортних пригодах повного
відшкодування
шкоди
за
договорами
обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності
власників
наземних
транспортних засобів, а відповідно підвищить
якість обслуговування та рівень захисту
потерпілих у дорожньо-транспортних та довіру
до згаданого виду обов’язкового страхування.
Обґрунтування необхідності:
У рамках Плану заходів з виконання Угоди
про асоціацію з ЄС, що набрала чинності у
вересні 2017 року, Україна зобов'язалась
імплементувати у своє законодавство важливі
елементи законодавчої бази ЄС, зокрема у
сфері фінансових послуг для розроблення
оновленої нормативної бази з урегулювання
неплатоспроможності
банків
(Директиви
Європейського Парламенту і Ради 2014/59/ЄС
(далі - Директива BRRD).
З метою забезпечення результативного
врегулювання неплатоспроможності банків з
одночасним збереженням загальної фінансової
стабільності
та
зниженням
імовірності
виникнення потреби в державній підтримці,

березень
2022
року

ФГВФО
НБУ

IІ квартал
2022 року
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необхідним є визначити ключові заходи та
зміни до законодавства, необхідні для
приведення нормативної бази України у сфері
врегулювання неплатоспроможності банків у
відповідність до Директиви BRRD.
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Проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо
долучення до системи гарантування
вкладів фізичних осіб кредитних
спілок
Мета: Запровадження системи
гарантування
вкладів
членів
кредитних спілок.
Предмет: долучення до системи
гарантування вкладів фізичних осіб
кредитних спілок
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Очікувані наслідки:
Забезпечення
можливості
раннього
реагування на проблеми з фінансовим станом
банку,
що
дозволить
завчасно
їх
врегульовувати
з
метою
попередження
неплатоспроможності, а також впровадити
дієві
механізми
врегулювання
неплатоспроможності банків таких як бейл-ін.
Обґрунтування необхідності: Відповідно
до Директиви Європейського Парламенту і
Ради 2014/49/ЄС всі кредитні установи повинні
брати участь в системі гарантування депозитів,
визнаній відповідно до цієї Директиви, щоб
забезпечувати
високий
рівень
захисту
споживачів та рівні умови діяльності для
кредитних установ, запобігаючи застосуванню
регуляторного арбітражу.

травень
2022
року

ФГВФО
НБУ

IІ квартал
2022 року

листопад
2022
року

ФГВФО
НБУ

IV квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
Участь кредитних спілок у
Фонді
гарантування
вкладів
фізичних
осіб
забезпечить
функціонування
системи
гарантування вкладів фізичних осіб – членів
кредитних
спілок
згідно
Директив
Європейського
Союзу
та
виведення
неплатоспроможних кредитних спілок з ринку.

Проект Закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності: Необхідність
до деяких законів України щодо введення обов’язкової схеми гарантування
долучення до системи гарантування виплат за договорами накопичувального
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вкладів фізичних осіб за договорами страхування життя передбачено «Білою книгою
накопичувального страхування життя за схемами гарантування в страхуванні» (White
paper on Insurance Guarantee Schemes), виданої
Мета:
поширення
системи Європейською
комісією.
Хоча
таке
гарантування вкладів фізичних осіб на гарантування не є обов’язковою вимогою,
гарантування виплат за договорами долучення накопичувального страхування
накопичувального страхування життя. життя до системи гарантування позитивно
Предмет: долучення до системи вплине на розвиток ринку накопичувального (в
гарантування вкладів фізичних осіб за тому числі пенсійного) страхування.
договорами
накопичувального
страхування життя.
Очікувані наслідки:
Долучення накопичувального страхування
життя до системи гарантування позитивно
вплине на розвиток ринку накопичувального (в
тому числі пенсійного) страхування, що
позитивно вплине на розвиток системи
недержавного пенсійного забезпечення.
Проект Закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до
Закону
України
"Про
Внесення змін до Закону "Про Національний
Національний банк України" та інших банк України" та інші закони з метою
законодавчих актів України
виконання рекомендацій МВФ, наданих у Звіті
про оцінку захисних механізмів від 22.05.2019,
в частині посилення прав НБУ, як
Мета:
Посилення статусу Національного забезпеченого
кредитора,
а
також
банку України як забезпеченого врегулювання окремих питань, що виникли у
кредитора
та
удосконалення діяльності Національного банку України.
правового
регулювання
окремих
напрямів його діяльності.
Очікувані наслідки:
Предмет: удосконалення) окремих
Покращення
умов
для
виконання
проблемних питань діяльності НБУ.
Національним банком своїх законодавчо
визначених
повноважень,
вирішення
(удосконалення) окремих проблемних питань,
які виникли в процесі його діяльності.
Проект закону про внесення змін
Обґрунтування необхідності:
до Закону України «Про недержавне
Незважаючи на поступове зростання
пенсійне забезпечення» та інших загальної вартості активів системи, даний

березень
2022
року

НБУ

IІ квартал
2022 року

листопад
2022
року

Суб’єкти права
законодавчої
ініціативи,

ІV квартал
2022 року
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законодавчих
недержавного
забезпечення

актів

щодо ринок є одним з найменших серед інших
пенсійного ринків небанківських фінансових послуг, та
показує зменшення кількості укладених
пенсійних контрактів.
Мета: Узагальнення практики
Кризові явища у фінансовому секторі
застосування законодавства з питань періоду 2014-2015 років проявили ряд проблем
недержавного
пенсійного ринку недержавного пенсійного забезпечення,
забезпечення
та
вдосконалення зокрема низький рівень захисту інтересів
законодавчих актів у сфері ринків учасників третього рівня пенсійної системи,
фінансових послуг, який спрямований колізії
у
законодавстві,
недосконале
на
підвищення
рівня
захисту регулювання цього ринку тощо.
майнових прав та інтересів учасників
недержавного
пенсійного
Очікувані наслідки:
забезпечення
та
зумовлений
Прийняття акта позитивно позначиться на
необхідністю змін у нормативно- врегулюванні діяльності щодо здійснення
правовій
базі,
адаптацією операцій з управління активами недержавного
законодавства України у сфері пенсійного фонду, розширить повноваження
недержавного
пенсійного ради недержавного пенсійного фонду в частині
забезпечення до законодавства ЄС.
здійснення контролю за поточною діяльністю
Предмет:
недержавного пенсійного фонду, а також
Реформування
системи встановить додаткові обов’язки адміністратора
недержавного
пенсійного недержавного пенсійного фонду, осіб, які
забезпечення:
здійснюють управління активами та зберігача,
визначення відповідальності членів сприятиме
вдосконаленню
державного
ради недержавного пенсійного фонду регулювання ринку недержавного пенсійного
та встановлення вимог до осіб, які забезпечення, а також посилить захист
обираються
до
складу
ради майнових прав та інтересів учасників
недержавного пенсійного фонду;
недержавного пенсійного забезпечення.
вдосконалення
функцій
Прийняття
законопроекту
сприятиме
адміністратора
недержавного посиленню довіри громадян до недержавних
пенсійного
фонду,
осіб,
які пенсійних фондів та розвитку системи
здійснюють управління активами та накопичувального пенсійного забезпечення в
зберігача недержавного пенсійного Україні.
фонду;
врегулювання
питання
щодо
інвестиційної діяльності з пенсійними

Комітет ВРУ з
питань фінансів,
податкової та
митної політики
НКЦПФР
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активами недержавного пенсійного
фонду, а саме стратегічний розподіл
пенсійних активів, основні напрями та
обмеження пенсійних активів, методи
вимірювання інвестиційних ризиків та
процеси управління;
оприлюднення інформації про
діяльність у сфері недержавного
пенсійного забезпечення;
встановлення особливостей щодо
заборони
або
обмеження
функціонування
недержавних
пенсійних фондів;
запровадження функції управління
ризиками та визначення порядку
здійснення внутрішнього аудиту в
установах пенсійного забезпечення;
питання пруденційного нагляду;
усунення
неоднозначності
трактування термінів в законодавстві
щодо
недержавного
пенсійного
забезпечення.
Проект
закону
щодо
удосконалення
механізмів
фінансування будівництва житла
Мета: Удосконалення існуючих та
створення
нових
ефективних
механізмів фінансування житла за
рахунок залучених коштів фізичних
осіб
Предмет: реформування системи
фінансування житла: удосконалення
правової
бази
для
існуючих
механізмів; створення нової правової
бази для нових механізмів; створення
системи гарантування та зменшення

Обґрунтування необхідності:
Існуючі механізми фінансування житла не є
ефективними з точки зору надійності та
прозорості, а тому не ведуть до збільшення
фінансування існуючих та нових забудовників.
Крім того, в системі закладені великі ризики,
що призводить до необґрунтованого завищення
цін на нерухомість у одних забудовників та
здешевлення у інших.

липень
2022
року

Суб’єкти права
законодавчої
ініціативи
НБУ
НКЦПФР

ІV квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
Прийняття проекту закону призведе до
збільшення платоспроможного попиту на
житлову нерухомість, збільшенню кількості
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ризиків
при
залученні
коштів забудовників на ринку та пропозиції нового
фізичних осіб; зменшення перешкод житла.
для створення та функціонування
забудовників житла.
38

Проект закону щодо внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо реалізації культурної дипломатії
України.
Мета:
створення
більш
сприятливих умов для реалізації
комплексної репрезентації України у
світі засобами культурної дипломатії
Предмет регулювання: надання
пільг
державній
установі
«Український інститут»

Вересень
Обґрунтування необхідності:
Законопроектом пропонуються доповнення
2022
до Податкового кодексу, що дозволяють
року
непрямими методами збільшити державне
фінансування заходів та проектів культурної
дипломатії, що проводить державна установа
«Український інститут». Законопроект має на
меті доповнити підпункт «б» підпункту
164.2.17
Податкового
кодексу
України
положеннями про те, що додатковим благом
платника податку не вважається сплачена
державною установою «Український інститут»
вартість товарів та послуг, а саме: проїзду,
проживання,
охорони,
харчування,
страхування,
медичного
обслуговування,
тренування, репетицій, навчання, що пов’язані
із участю такого платника податку у заходах та
проектах культурної дипломатії, які проводить
державна установа «Український інститут» в
Україні та за кордоном, якщо це передбачено
умовами договору з такими платниками
податку.
За
рахунок
коштів,
які
законопроектом пропонується не вважати
додатковим благом платників податків, зросте
фінансування заходів та проектів культурної
дипломатії, а також їхні якісні та кількісні
характеристики.

КМУ
МЗС

ІV квартал
2022 року

Очікувані наслідки:
прийняття
законопроекту
дозволить
забезпечити створення належних правових,
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Проект закону про внесення змін до
Закону України «Про державне
регулювання
діяльності
щодо
організації та проведення азартних
ігор» щодо удосконалення правового
регулювання діяльності на ринку
азартних ігор.
Мета:
вдосконалення
правових,
економічних,
соціальних
та
організаційних умов функціонування
азартних ігор.
Предмет
регулювання:
правовідносини, що виникають в
процесі здійснення діяльності на
ринку азартних ігор.

організаційних та економічних умов для
ефективної реалізації культурної дипломатії
України
та
сприятиме
підвищенню
ефективності та збільшенню кількості заходів і
проектів культурної дипломатії, що проводить
державна установа «Український інститут»;
активізації міжнародного, міждержавного,
зовнішньоекономічного співробітництва та
покращенню іміджу України; популяризації
українських цінностей, зростанню інтересу до
України; захисту національного культурного та
інформаційного простору від реальних та
потенційних загроз національній безпеці
України у гуманітарній сфері.
Вересень
Обґрунтування необхідності:
Аналіз практики застосування Закону України
2022
«Про державне регулювання діяльності щодо
року
організації та проведення азартних ігор», з
моменту початку функціонування ринку
азартних ігор, визначив основні напрямки
державного
регулювання,
пов’язані
з
недосконалістю деяких положень цього Закону,
зокрема, щодо ліцензування у сфері діяльності
з організації та проведення азартних ігор,
здійснення сертифікації та інспектування
грального обладнання, державного нагляду
(контролю) за ринком азартних ігор, механізму
застосування обмеження стосовно осіб, які
провадять діяльність у сфері організації та
проведення азартних ігор в мережі Інтернет з
порушенням вимог законодавства, соціальнопсихологічної реабілітації осіб з ігровою
залежністю (лудоманією) тощо.

КМУ
КРАІЛ

IV квартал
2022 року

Очікувані наслідки: вдосконалення процедур
видачі ліцензій у сфері діяльності з організації

30

та проведення азартних ігор; прозорі вимоги та
правила
сертифікації
та
інспектування
грального
обладнання;
підвищення
ефективності здійснення державного нагляду
(контролю) на ринку азартних ігор; посилення
правових механізмів щодо мінімізації проявів
ігрової залежності (лудоманії).
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Проект закону про внесення змін до
Обґрунтування необхідності: виконання
Митного кодексу України щодо зобов’язань України в рамках Угоди про
подальшої імплементації митного асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
законодавства ЄС.
Європейським
Союзом,
Європейським
Мета:
наближення
митного Співтовариством з атомної енергії і їхніми
законодавства
України
до державами-членами, з іншої сторони, в частині
наближення митного законодавства України до
законодавства ЄС.
митного законодавства ЄС згідно з додатком
Предмет регулювання: внесення ХV.
змін до Митного кодексу України для
Очікувані
наслідки:
впровадження
імплементації положень митного європейських практик у здійснення митної
кодексу ЄС.
справи в Україні.

Травень
2022
року

КМУ
Мінфін

IV квартал
2022 року
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Проект закону про внесення змін до
Обґрунтування
необхідності:
Податкового кодексу України та Унеможливлення
ввезення
без
сплати
інших
законів
України
щодо акцизного податку на митну територію України
адміністрування акцизного податку
під
виглядом
розріджувачів
октанопідвищуючих
речовин
Мета:
вдосконалення
Очікувані наслідки: зменшення обсягів
адміністрування акцизного податку на
тіньового
ринку
пального
завдяки
пальне.
удосконаленню законодавства.
Предмет: удосконалення контролю за
обігом пального.

Лютий
2022
року

КМУ
Мінфін
ДПС

І квартал
2022 року
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