
                                        

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення структури управління у сфері державної податкової та 

митної політики (реєстр. № 2419 від 11.11.2019)  

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у 

сфері державної податкової та митної політики (реєстр. № 2419 від 11.11.2019) 

(далі – проект Закону реєстр. № 2419), поданий Кабінетом Міністрів України. 

В пояснювальній записці зазначено, що проект Закону розроблено з 

метою реалізації концепції однієї юридичної особи для системи центральних 

органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову та державну митну 

політику і направлено на розмежування функцій Державної податкової служби 

України та Державної митної служби України із визначенням законодавчих умов 

їх належного функціонування. 

Зазначений проект Закону є взаємопов’язаним із проектом Закону 

України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері 

державної митної та податкової політики» реєстр. № 2318 від 28.10.2019, яким 

запроваджується новий формат діяльності Державної податкової служби 

України та Державної митної служби України як єдиної юридичної особи, у 

зв’язку з чим їх територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як 

юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.  

Проектом Закону реєстр. № 2419 пропонується внести такі зміни до 

Податкового кодексу України: 

- до контролюючих органів відносяться центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну митну політику та їх територіальні органи, 

встановлюється чітке розмежування їх функції та повноважень в сфері 

адміністрування податків і зборів; 

- закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних 

підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) Державної 

податкової служби України, що діють на підставі положень про такі 

територіальні органи (відокремлені підрозділи); 

- передбачається, що порядок інформаційного обміну між Державною 

податковою службою України та Державною митною службою України 

затверджуватиметься Міністерством фінансів України; 

- визначено особливості оплати праці та проходження служби 

державними службовцями ДПСУ та Держмитслужби та їх територіальних 

органів. 



 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-798/2419 (244361) від 10.12.2019р. висловило 

зауваження щодо окремих положень законопроекту, які можуть бути враховані 

в процесі подальшого його доопрацювання. 

 

З урахуванням викладеного,  

           Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури 

управління у сфері державної податкової та митної політики (реєстр. № 2419 від 

11.11.2019), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу. 

 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України 

Гетманцева Д.О. 

 

 

Голова Комітету                                                           Д.О. Гетманцев 
 


