Проект
Вноситься Президентом України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо консолідації функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг
______________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:
1) у пункті 14.1 статті 14 підпункти 14.1.88 та 14.1.89 виключити;
2) в абзаці п'ятому пункту 89.2 статті 89 слова "на іпотечні активи, що
належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних
сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові доходи від цих іпотечних
активів до повного виконання емітентом зобов'язань за цим випуском
іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю" виключити;
3) у статті 141:
а) в абзаці третьому підпункту 141.1.3 пункту 141.1 слова "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг" замінити словами "Національним банком України";
б) абзац четвертий підпункту 141.4.5 пункту 141.4 викласти в такій
редакції:
"під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику
безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг
фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим
Національним банком України (у тому числі через або за посередництвом
перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному Національним банком
України, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика,
рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам,
установленим Національним банком України), – за ставкою 0 відсотків";
4) в абзаці другому підпункту 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 слова
"національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг" замінити словами "Національним банком України";
5) в абзаці восьмому підпункту 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 слова "та
сертифікатами" виключити;
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6) у пункті 174.1 статті 174:
а) у підпункті "в" слово "іпотечного" виключити;
б) у підпункті "ґ" слово "іпотечні" виключити;
7) у пункті 196.1 статті 196:
а) в абзаці першому підпункту 196.1.1 слова "та іпотечні" виключити;
б) абзац п'ятий підпункту 196.1.2 виключити;
в) в абзаці другому підпункту 196.1.5 слова "іпотечні сертифікати з
фіксованою дохідністю" виключити;
г) у підпункті 196.1.9 слова "за здійснення платежів за іпотечними
сертифікатами" виключити.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
2. Кабінету Міністрів України після опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

