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ВИСНОВОК
на проект Закону України

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної 
ідентифікації та електронних довірчих послуг

(реєстр. № 6085 від 23.09.2021)

12 грудня 2022 року
протокол №126

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 12 грудня 2022 року (протокол №126) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг (реєстр. № 6085 від 
23.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – законопроект).

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, законопроект 
розроблено на виконання пункту 4 статті 1 Указу Президента України від 29 
липня 2019 року № 558/2019 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу 
фізичних та юридичних осіб до електронних послуг», підрозділу 2.1 розділу 2 
довгострокових пріоритетів діяльності Уряду, визначених Програмою діяльності 
Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 червня 2020 року № 471, пункту 13 підрозділу 2.2 розділу 2 Плану 
законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого 
Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1165-IX, пункту 
45 плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року № 1133-р.

Законопроектом пропонується внести до Податкового кодексу України 
зміни, необхідні для приведення його положень у відповідність із Законом 
України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». 

Законопроект за своєю суттю є похідним від проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання 
кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства 
Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації (реєстр. № 6173 від 
12.10.2021), який прийнято Верховною Радою України у другому читанні та в 
цілому 01.12.2022 року.
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Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у висновку від 
04.11.2021 № 04-13/9-2021/340898 зазначив, що законопроект не матиме впливу 
на показники бюджету. 

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу у висновку від 07.06.2022 № 04-20/10-2022/92446 
зазначив, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням 
України у сфері європейської інтеграції.

У висновку Кабінету Міністрів України від 10.12.2022 № 26015/0/2-22 про 
відповідність згаданого законопроекту відповідним положенням права 
Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародно-правовим зобов’язанням 
України у сфері європейської інтеграції зазначено, що проект Закону відповідає 
статті 27 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 
липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для 
електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 
1999/93/ЄС та статті 124 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації у 
висновку від 23.03.2022 № 04-33/18-2022/56829 рекомендує законопроект 
Верховній Раді України прийняти за основу.

Головне науково експертне управління у висновку від 28.06.2022 
№ 16/03-2022/103729 зазначило, що не заперечує щодо запропонованих 
законопроектом змін, як таких, що здебільшого носять похідний характер. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
від 06.10.2021 № 11120-03-3/30542 законопроект підтримує.

Державна податкова служба України законопроект підтримує.
З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями статі 108 та пункту 1 

частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України», Комітет вирішив:

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. За наслідками розгляду проекту Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних 
довірчих послуг (реєстр. № 6085 від 23.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів 
України, в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», прийняти за основу 
з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Гетманцева Д.О.– 
голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики. 

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 


