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Додаток 

До листа від 25.11.2013 року (вих. №517/13) 

 

Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до 

Положення про Державний реєстр фінансових установ та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-

правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” 

 

№ 

пп 

Редакція, прийнята Нацкомфінпослуг Зауваження та пропозиції НАКСУ 

  

1 Розділ I. Загальні положення Розділ I. Загальні положення 
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1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в 

такому значенні: 

… 

місцезнаходження – фактичне місце ведення діяльності чи 

розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування 

діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться 

керівництво юридичної особи) та здійснення управління і облік; 

 

Абзац 7 п.1.1. розділу 1 викласти в наступній редакції: 

 

«1.1. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються 

в такому значенні: 

… 

місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи 

розташування офісу, з якого проводиться щоденне 

керування діяльністю юридичної особи (переважно 

знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюється 

управління і облік;» 
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1.14. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для 

надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію 

та/або дозвіл, фінансова установа має право на надання такої 

послуги лише після отримання відповідної ліцензії та/або 

дозволу. Для отримання ліцензії на право надання певної 

фінансової послуги та/або відповідного дозволу фінансова 

установа зобов'язана виконати всі вимоги відповідних 

нормативно-правових актів 

 

Пункт 1.14. розділу 1 викласти в наступній редакції: 

 

«1.14. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для 

надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію 

та/або дозвіл, фінансова установа має право на надання такої 

послуги лише після отримання відповідної ліцензії та/або 

дозволу.» 
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4 Розділ III. Відомості Державного реєстру фінансових установ Розділ III. Відомості Державного реєстру фінансових 

установ 
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3.3.1 загальна інформація про заявника, яка включає інформацію: 

 

… 

 

 

 

 

про місцезнаходження юридичної особи (код території за 

КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, 

вулиця, номер будинку, номер корпусу /за наявності/, номер 

офісу /квартири/ /за наявності/) та засоби зв'язку (міжміський 

код/код оператора мобільного зв‘язку, номер телефону, номер 

факсу, адреса електронної пошти /за наявності/, адреса веб-

сторінки /за наявності/);  

Оскільки Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців містить інформацію зокрема про район у місті, та 

враховуючи що відсутність такої інформації в державному реєстрі 

фінансових установ може призвести до відмов у унесенні 

інформації про фінансову установу до державного реєстру 

фінансових установ в зв’язку із «недостовірною інформацією» 

НАКСУ пропонує абзац 4 пп.3.3.1 п.3.3. розділу 3 викласти в 

наступній редакції: 

«про місцезнаходження юридичної особи (код території за 

КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений 

пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, 

номер будинку, номер корпусу /за наявності/, номер офісу 

/квартири/ /за наявності/) та засоби зв'язку (міжміський 

код/код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, 

номер факсу, адреса електронної пошти /за наявності/, адреса 

веб-сторінки /за наявності/)» 
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3.3.4 інформація про відокремлені підрозділи (за наявності) 

фінансової установи (повне найменування відокремленого 

підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого 

підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових 

послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, 

місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, 

область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер 

корпусу /за наявності/, номер офісу /квартири/ /за наявності/), 

телефон, відомості про  

З підстав зазначених вище пропонується пп.3.3.4. п.3.3. розділу 

3 викласти в наступній редакції: 

«3.3.4. інформація про відокремлені підрозділи (за наявності) 

фінансової установи (повне найменування відокремленого 

підрозділу, дата та номер рішення про створення 

відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), 

види фінансових послуг, які може надавати відокремлений 

підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу 

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, 

район населеного пункту (за наявності) вулиця, номер 

будинку, номер корпусу /за наявності/, номер офісу 
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керівника відокремленого підрозділу); /квартири/ /за наявності/), телефон, відомості про керівника 

відокремленого підрозділу);» 
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3.3.5 інформація про фінансову установу, яка складається 

Нацкомфінпослуг (реєстраційний номер в Реєстрі, код 

фінансової установи, серія, номер та дата видачі Свідоцтва, 

інформація про переоформлення та видачу дубліката Свідоцтва, 

дата інформація про виключення фінансової установи з Реєстру, 

реквізити відповідних рішень Нацкомфінпослуг);  

пп.3.3.5. п.3.3. розділу 3 викласти в наступній редакції: 

 

«3.3.5. інформація про фінансову установу, яка вноситься 

Нацкомфінпослуг (реєстраційний номер в Реєстрі, код 

фінансової установи, серія, номер та дата видачі Свідоцтва, 

інформація про переоформлення та видачу дубліката 

Свідоцтва, дата інформація про виключення фінансової 

установи з Реєстру, реквізити відповідних рішень 

Нацкомфінпослуг);» 

8 Розділ IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при 

внесенні його до Реєстру 

Розділ IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при 

внесенні його до Реєстру 
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4.1.3 наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає 

вимогам законодавства;  

В Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні » відсутнє поняття «система бухгалтерського 

обліку» але ст.8 зазначеного Закону встановлено поняття 

«форми організації бухгалтерського обліку», в зв’язку з чим 

пропонується пп.4.1.3. пункту 4.1. розділу 4 викласти в 

наступній редакції: 

«4.1.3 наявність форми організації бухгалтерського обліку, 

що відповідає вимогам законодавства;» 

 

10  

 

 

 

 

 

Вимоги до програмного забезпечення та спеціального 

технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з 

наданням фінансових послуг затверджені Розпорядженням 

Держфінпослуг України від 03.06.2005 р. №4122. В 

зазначених вимогах відсутні поняття «облікової та 
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4.1.4 наявність облікової та реєструючої системи (програмного 

забезпечення та спеціального технічного обладнання), які мають 

відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, і 

передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових 

послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг.  

реєструючої системи». В зв’язку з чим пропонується пп.4.1.4. 

пункту 4.1. розділу 4 викласти в наступній редакції: 

«4.1.4. наявність облікової та реєструючої системи (для 

кредитних спілок - програмного та технічного 

забезпечення), які мають відповідати вимогам, 

встановленим Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення 

обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та 

формування звітності до Нацкомфінпослуг.» 
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4.1.7 наявність у заявника умов, необхідних для надання 

споживачам фінансових послуг, а саме: 

… 

відповідної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити 

виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, 

встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання 

фінансових послуг, та засобів зв'язку (телефону, факсу, 

Інтернету, електронної пошті). 
 

Враховуючи неоднозначність трактування абзацу 3 пп.4.1.7. п. 

4.1 розділу 4 пропонується викласти його в наступній 

редакції:  

 

«комп'ютерної техніки та засобів зв'язку (телефону, факсу, 

Інтернету, електронної пошті).» 

12 Розділ V. Загальний порядок унесення інформації про 

фінансову установу до Реєстру 

Розділ V. Загальний порядок унесення інформації про 

фінансову установу до Реєстру 

13 Абзац 2 п. 5.2.розділу 5: 

… 

Рішення про видачу дубліката Свідоцтва, про переоформлення 

Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що переоформлене, 

про залишення заяви без розгляду, про відмову в унесенні змін 

до Реєстру, про відмову у видачі дубліката Свідоцтва, про 

відмову у переоформленні Свідоцтва, про видачу дубліката 

додатка до Свідоцтва, про анулювання додатка до Свідоцтва 

приймаються особою, уповноваженою Головою 

Нацкомфінпослуг. 

Абзац 2 п. 5.2. розділу 5 викласти в наступній редакції: 

 

«Рішення про видачу дубліката Свідоцтва, про 

переоформлення Свідоцтва та визнання недійсним 

Свідоцтва, що переоформлене, про залишення заяви без 

розгляду, про відмову в унесенні змін до Реєстру, про відмову 

у видачі дубліката Свідоцтва, про відмову у переоформленні 

Свідоцтва, про видачу дубліката додатка до Свідоцтва, про 

анулювання додатка до Свідоцтва приймаються особою, 

уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг відповідно до 
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Положення про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, затвердженого Указом Президента України від 

23.11.2011 № 1070.» 
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5.5. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у 

пункті 5.4 цього розділу, не пізніше 15 робочих днів з дати 

надходження заяви (реєстраційної картки) Нацкомфінпослуг 

приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що 

протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення 

повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав 

залишення заяви без розгляду 

Пункт 5.5. викласти в наступній редакції: 

 

«5.5. За наявності однієї або декількох підстав, 

зазначених у пункті 5.4 цього розділу, не пізніше 15 

робочих днів з дати надходження заяви (реєстраційної 

картки) Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення 

заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів з 

дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій 

формі заявника із зазначенням вичерпного переліку підстав 

залишення заяви без розгляду.» 

15 Абзац 2 п. 5.10. розділу 5: 

… 

Датою надходження заяви та документів, що додаються до 

заяви, є дата реєстрації заяви та доданих до неї документів у 

Нацкомфінпослуг. 

Абзац 2 п. 5.10. розділу 5 викласти в наступній редакції: 

 

«Датою надходження заяви та документів, що додаються до 

заяви, є дата подання заяви та доданих до неї документів у 

Нацкомфінпослуг.» 

16 Розділ VІ. Вимоги до документів, що подаються заявником 

для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру 

Розділ VІ. Вимоги до документів, що подаються заявником 

для внесення інформації про фінансову установу до 

Реєстру 

17 Абзац 2 пп. 6.1.2. п.6.1. розділу 6: 

… 

Документи на двох і більше аркушах повинні бути 

пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в цьому 

документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та 

підписом ___ аркушів”, найменування посади керівника, 

прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток 

печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка 

Абзац 2 пп. 6.1.2. п.6.1. розділу 6викласти в наступній 

редакції: 

«Кожен з документів на двох і більше аркушах повинні 

бути пронумеровані, прошиті та містити напис „Усього в 

цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено 

печаткою та підписом___аркушів", найменування посади 

керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, 

відбиток печатки заявника. На копіях документів також 
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про засвідчення копії документа, що складається зі слів „Згідно з 

оригіналом”, назви посади керівника, особистого підпису 

керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії та 

ставиться відбиток печатки заявника; 

робиться відмітка про засвідчення копії документа, що 

складається зі слів „Згідно з оригіналом", назви посади 

керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та 

ініціалів, дати засвідчення копії та ставиться відбиток печатки 

заявника;» 

 

18 Розділ VІІ. Унесення юридичної особи до Реєстру та видача 

Свідоцтва 

Розділ VІІ. Унесення юридичної особи до Реєстру та 

видача Свідоцтва 
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7.1.3 підтверджені аудитором (аудиторською фірмою): 

 фінансову звітність за останній календарний рік;  

проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, 

що передує поданню заяви, яка включає: баланс (звіт про 

фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід);  

Пп. 7.1.3 п.7.1 розділу 7 викласти в наступній редакції: 

 

7.1.3 підтверджені аудитором (аудиторською фірмою): 

фінансову звітність за останній календарний рік (не 

стосується новостворених кредитних спілок); 

проміжну фінансову звітність станом на останній день 

кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс 

(звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід). Новостворені кредитні спілки 

подають до Нацкомфінпослуг тільки  баланс (звіт про 

фінансовий стан) станом на останній день місяця, що 

передує даті поданню заяви. У разі, якщо дата внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців запису про проведення державної 

реєстрації юридичної особи припадає на місяць, у який 

подається до Нацкомфінпослуг заява такий заявник подає 

до Нацкомфінпослуг тільки баланс (звіт про фінансовий 

стан) станом на будь-який день того місяця, в який 

подається заява; 
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20 Абзац 6 пп.7.1.6 п.7.1. розділу 7: 

… 

відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких 

належать безпосередньо робота з клієнтами, укладання та 

виконання договорів;  

Абзац 6 пп.7.1.6 п.7.1. розділу 7 викласти в наступній редакції: 

 

«відповідальність посадових осіб, до посадових обов'язків 

яких належать безпосередньо робота з споживачами 

фінансових послуг, укладання та виконання договорів;» 

21  

 

 

 

 

7.1.8 засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії 

трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника;  

Пропонується врахувати можливість працювати керівникам та 

головним бухгалтерам за сумісництвом та викласти пп.7.1.8. 

п.7.1. розділу 7 викласти в наступній редакції: 

 

«7.1.8.Засвідчені підписом та печаткою уповноваженого 

органу роботодавця копії або виписки з трудових книжок 

керівника та головного бухгалтера заявника; 

» 

22  

7.1.10 засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою 

заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у 

заявника власного або орендованого приміщення, спеціального 

технічного обладнання (комп’ютерної техніки, засобів зв'язку), 

відповідного програмного забезпечення, необхідного для 

надання фінансових послуг споживачам фінансових послуг та 

надання звітності до Нацкомфінпослуг;  

Пп.7.1.10 п..7.1 розділу 7 викласти в наступній редакції: 

«7.1.10. засвідчену підписом керівника та скріплену 

печаткою заявника довідку, складену у довільній  формі, 

про наявність у заявника власного або орендованого 

приміщення, спеціального технічного обладнання 

(комп'ютерної техніки, засобів зв'язку), відповідного 

програмного забезпечення, необхідного для надання 

фінансових послуг споживачам фінансових послуг. « 

23  Додати до пп.7.1.11. п.7.1. розділу 7 другий абзац наступного 

змісту: 

«Кредитні спілки подають примірні договори з 

споживачами фінансових послуг щодо надання 

фінансових послуг відповідно до вимог підпункту 9.2.2 

пункту 9.2 розділу ІХ цього Положення.» 

24   

25 Розділ XІІІ. Переоформлення Свідоцтва Розділ XІІІ. Переоформлення Свідоцтва 



8 

 

26  

 

 

 

 

 

13.2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва 

заявник зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати 

реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до 

Нацкомфінпослуг нову реєстраційну картку юридичної особи 

(додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. 

Крім того, заявник подає оригінали та/або нотаріально засвідчені 

копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в 

пункті 13.1 цього розділу. 

Оскільки, відповідно до п.7.1.2. цього проекту 

розпорядження, при внесенні юридичної особи до реєстру 

подається «оригінал або засвідчену підписом керівника та 

скріплену печаткою заявника копію діючої на дату подання 

заяви редакції установчих документів;» пропонується 

викласти п.13.2 в наступній редакції: 

«13.2 У разі виникнення підстав для переоформлення 

Свідоцтва заявник зобов'язаний протягом п'ятнадцяти 

робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку 

відповідних змін подати до Нацкомфінпослуг нову 

реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3) разом зі 

Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, 

заявник подає оригінали або засвідчені підписом керівника 

та скріплені печаткою заявника копії відповідних 

документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 13.1 

цього розділу» 

27  

 

13.4. У разі наявності підстав, визначених пунктом 5.4 та 

пунктом 5.7 розділу V цього Положення, Нацкомфінпослуг 

протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви 

приймає рішення про залишення заяви без розгляду або відмову 

у переоформленні Свідоцтва відповідно.  

П.13.4 розділу 13 викласти в наступній редакції: 

«13.4 У разі наявності підстав, визначених пунктом 5.4 та 

пунктом 5.7 з урахуванням вимог пункту 5.11 розділу V 

цього Положення, Нацкомфінпослуг, протягом п'ятнадцяти 

робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення 

про залишення заяви без розгляду або відмову у 

переоформленні Свідоцтва відповідно. 

» 

28 Розділ XІV. Видача дубліката Свідоцтва Розділ XІV. Видача дубліката Свідоцтва 

29  

 

14.6. У разі наявності підстав, визначених пунктом 5.4 та 

пунктом 5.7 розділу V цього Положення, Нацкомфінпослуг 

протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви 

приймає рішення про залишення заяви без розгляду або відмову 

у видачі дубліката Свідоцтва відповідно. 

П.14.6 розділу 14 викласти в наступній редакції: 

 

«14.6. У разі наявності підстав, визначених пунктом 5.4 та 

пунктом 5.7 з урахуванням вимог пункту 5.11 розділу V 

цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти 

робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення 

про залишення заяви без розгляду або відмову у видачі 
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дубліката Свідоцтва відповідно.» 

  Додати п.14.7 наступного змісту: 

 

«14.7 Втрата або пошкодження Свідоцтва не є підставами 

для припинення кредитною спілкою провадження 

діяльності з надання фінансових послуг.» 

 

30 Розділ XVI. Унесення інформації про відокремлений 

підрозділ фінансової установи до Реєстру 

Розділ XVI. Унесення інформації про відокремлений 

підрозділ фінансової установи до Реєстру 

31 
16.1. Фінансова установа має право надавати фінансові 
послуги через свій відокремлений підрозділ за умови 

виконання таких вимог: 

… 

мати вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, 
магістра, бакалавра) або для керівника відокремленого 

підрозділу ломбарду – професійно-технічну освіту; 

 

Викласти абзац 4 п.16.1 розділу 16 в наступній редакції: 

 

 

«мати базову або повну вищу освіту (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра) 

або для керівника відокремленого підрозділу ломбарду - 

професійно-технічну освіту; 

 

32  

 

 

16.2. Фінансова установа зобов'язана після включення 

інформації про її відокремлений підрозділ до Реєстру розмістити 

на власному сайті (веб-сторінці) фінансової установи, таку 

інформацію про відокремлений підрозділ:  

найменування відокремлених підрозділів заявника;  

місцезнаходження відокремленого підрозділу;  

назва виду(ів) фінансових послуг, які надаватиме відокремлений 

підрозділ;  

прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого 

Викласти п.16.2 розділу 16 в наступній редакції: 

 

«16.2. Фінансова установа зобов'язана після включення 

інформації про її відокремлений підрозділ до Реєстру 

розмістити на власній веб-сторінці фінансової установи, таку 

інформацію про відокремлений підрозділ: 

найменування відокремленого підрозділу заявника; 

місцезнаходження відокремленого підрозділу; 

назва виду(ів) фінансових послуг, які надаватиме 

відокремлений підрозділ; 

прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого 
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підрозділу;  

дата створення відокремленого підрозділу;  

код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (в разі наявності).  

підрозділу; 

дата створення відокремленого підрозділу; 

код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (в разі наявності).» 

33 16.3. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до 

Реєстру заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи: 

… 

 

 

засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника 

копії трудових книжок керівника відокремленого підрозділу;  

Пропонується врахувати можливість працювати керівникам 

відокремлених підрозділів за сумісництвом та викласти абзац 

5 п.16.3. розділу 16 в наступній редакції: 

 

«Засвідчені підписом та печаткою уповноваженого органу 

роботодавця копії або виписки з трудових книжок керівника 

відокремленого підрозділу;» 

34 Абзац 2 п.16.4 розділу 16: 

 

 

 

Нацкомфінпослуг відмовляє у внесенні інформації про 

відокремлений підрозділ заявника до Реєстру з підстав, 

визначених пунктом 5.7 розділу V цього Положення та у разі 

наявності у заявника невиконаних рішень Нацкомфінпослуг 

щодо застосованих до нього заходів впливу.  

Абзац 2 п.16.4 розділу 16 викласти в наступній редакції: 

 

 

«Нацкомфінпослуг відмовляє у внесенні інформації про 

відокремлений підрозділ заявника до Реєстру з підстав, 

визначених пунктом 5.7 з урахуванням пункту 5.11 розділу 

V цього Положення та у разі наявності у заявника 

невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих до 

нього заходів впливу.» 

35 Розділ XVIІІ. Виключення фінансової установи з Реєстру та 

анулювання Свідоцтва 

Розділ XVIІІ. Виключення фінансової установи з Реєстру 

та анулювання Свідоцтва 

36  

 

18.5. Виключення кредитної спілки з Реєстру до підтвердження 

припинення зобов’язань кредитної спілки за договорами про 

надання фінансових послуг (розірвання таких договорів) не 

допускається.  

Пропонується п.18.5 розділу 18 викласти в наступній редакції: 

 

«18.5 Виключення кредитної спілки з Реєстру до 

підтвердження виконання зобов'язань кредитної спілки за 

договорами про надання фінансових послуг не 

допускається.» 

37 Розділ XX. Порядок контролю за дотриманням вимог цього 

Положення 

Розділ XX. Порядок контролю за дотриманням вимог 

цього Положення 

38.  Пункт 20.3 пропонується видалити як такий, що не має 
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відношення до суті та змісту цього проекту розпорядження . 

  

 

20.4. За неподання, несвоєчасне подання або подання 

недостовірних відомостей до Нацкомфінпослуг фінансові 

установи несуть відповідальність, передбачену законодавством 

України. 

Пропонується п.20.4 розділу 20 викласти в наступній редакції: 

«20.4. За неподання, несвоєчасне подання або подання 

завідомо недостовірних відомостей до Нацкомфінпослуг 

фінансові установи  несуть відповідальність, передбачену 

законодавством України.» 

 

 

 

 

Президент НАКСУ      Козинець П.М. 


