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Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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До реєстр. № 6086
(друге читання)

ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг 

(реєстр. №6086 від 23.09.2021), підготовлений до другого читання

  
    02 лютого 2023 року
      протокол № 128

Комітет на своєму засіданні 02 лютого 2023 року (протокол № 128) за 
дорученням Верховної Ради України (постанова Верховної Ради України 
№2866-ІХ) доопрацював проект Закону України про внесення змін до 
Митного кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних 
довірчих послуг (реєстр. №6086), який прийнято Верховною Радою України 
за основу 12 січня 2023 року, з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів 
права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», надійшло 27 пропозицій від народних депутатів 
України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання, на підставі 
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України», народними депутатами – членами Комітету було підготовлено 
7 поправок та пропозицій, а саме пропозиції за №№ 2, 5, 10, 20, 25, 27, 31, які 
були подані на розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за 
результатами голосування на засіданні Комітету враховані у таблиці до 
другого читання.

Такі пропозиції стосуються техніко-юридичного опрацювання 
положень проекту Закону, у тому числі приведення положень Митного 
кодексу України до чинних редакцій законів України «Про електронні 
документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», 
визначення строків набрання чинності Законом.
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За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано 
(у тому числі частково та редакційно) 18 пропозицій та поправок, відхилено – 
16 пропозицій. 

Враховані пропозиції та поправки стосуються:
1) приведення положень законопроекту у відповідність із положеннями 

законів 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. № 2801-ІХ від 01.12.2022 та «Про внесення змін до 
Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань 
виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», реєстр. № 2510-ІХ від 
15.08.2022.

2) приведення положень Митного кодексу України у відповідність до 
положень Закону України «Про стандартизацію»;

3) визначення строку набрання чинності законом.
Відхилені пропозиції стосуються: 
1) зміни термінів, що використовуються у Митному кодексі України;
2) визначення строку набрання чинності законом.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,  

пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Регламент 
Верховної Ради України, Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання 7 пропозицій, які були подані 
у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", а саме пропозиції: №№ 2, 5, 10, 20, 25, 27, 
31.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів 
обговорення та голосування на засіданні Комітету. 

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного 
кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих 
послуг (реєстр. №6086) прийняти в другому читанні та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – Голову 
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підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики.

Додатки: 
1. Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України “Про 
комітети Верховної Ради України”;
2.Порівняльна таблиця до другого читання на 14 аркушах.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев 
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Додаток
 

Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України»

Правка № 2
Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. У частині першій статті 4:
1) у підпункті “г” пункту 1-1 слова “відповідно до світових стандартів” 

виключити;
2) у пункті 22 слова “засоби електронного підпису” замінити словами 

“засоби електронного підпису чи печатки”".

Правка № 5
Пункт 3 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. У статті 31-1:
1) в абзаці першому частини другої слова "засвідчення (підписання) 

електронним підписом необхідних для здійснення митного контролю та 
митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення документів, подання яких митним органам передбачено цим 
Кодексом в електронній формі, таке засвідчення здійснюється шляхом 
накладення кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису 
уповноваженої особи підприємства" замінити словами "накладення 
електронного підпису на необхідні для здійснення митного контролю та 
митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення документи, подання яких митним органам передбачено цим 
Кодексом в електронній формі, таке накладення здійснюється шляхом 
використання кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису";

2) в абзаці другому частини третьої слова "кваліфікованого 
електронного підпису уповноваженої особи, що базується на кваліфікованому 
сертифікаті електронного підпису, відповідно" замінити словами 
«кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи 
відповідно»;

3) у частині п’ятій слова «послуг кваліфікованого електронного 
підпису» замінити словами «кваліфікованих електронних довірчих послуг»;

4) у тексті статті слова «Закону України "Про електронні довірчі 
послуги" замінити словами «Закону України "Про електронну ідентифікацію 
та електронні довірчі послуги"».

Правка № 10
Пункти 5, 6, 7, 8, 10, 12 розділу І проекту Закону виключити.

Правка № 20
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Пункт 9 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«9. Частину другу статті 307 викласти в такій редакції:
«2. Інформаційна взаємодія між гарантами та митними органами 

здійснюється за допомогою засобів електронного зв’язку шляхом надсилання 
повідомлень в електронній формі, на які накладено електронний підпис 
гаранта та/або посадової особи митного органу (якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України), або з використанням засобів інтегрованої системи 
електронної ідентифікації»».

Правка № 25
Після пункту 10 розділ І проекту Закону доповнити двома новими 

пунктами такого змісту:
«11. У частині дванадцятій статті 356 слова “державні та галузеві 

стандарти” замінити словами “стандарти, кодекси усталеної практики”.
12. Частину другу статті 377 виключити».

Правка № 27
Пункт 11 розділу І викласти у такій редакції:
«11. У тексті Кодексу слова "засвідчений електронним підписом" в усіх 

відмінках і числах замінити словами "на який накладено електронний підпис" 
у відповідному відмінку і числу».

Правка № 31
Розділ ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім підпункту 4 пункту 
2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 31 грудня 2023 року".


