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Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» 

(реєстр. № 8371 від 17.05.2018)  

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8371 від 17.05.2018), поданий Кабінетом 

Міністрів України. 

В пояснювальній записці зазначено, що проект Закону розроблено з 

метою приведення законодавства України у відповідність із Законом України 

«Про електронні довірчі послуги».  

Закон України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні 

довірчі послуги» прийнято Верховною Радою України з метою реформування 

законодавства у сфері електронного цифрового підпису шляхом гармонізації із 

положеннями Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для 

цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 

1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради. 

Зазначений Закон спрямований на запровадження в Україні моделі та 

принципів надання електронних довірчих послуг Європейського Союзу, не 

руйнуючи системи взаємодії суб’єктів відносин у сфері електронного цифрового 

підпису, що склалась в Україні. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» (далі – проект Закону) розроблено для забезпечення використання 

нового понятійного апарату, запровадженого у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про електронні довірчі послуги». Зокрема, до Податкового кодексу 

України вводяться такі поняття, як «кваліфікована електронна довірча послуга», 

«кваліфікований надавач електронних послуг», «кваліфікаційний електронний 

підпис чи печатка», «кваліфікована електронна позначка часу», «кваліфікований 

сертифікат відкритих ключів». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-544/8371 від 14.09.2018 зазначило, що за 

результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий 

за основу. 

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку 

у своєму висновку № 04-21/18-687 від 19.12.2018 зазначив, що за результатами 

розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. 



Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у висновку № 04-

13/8-1299 від 06.07.2018 р. зазначив, що законопроект не матиме впливу на 

показники бюджету. 

 

 З урахуванням викладеного,  

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 8371 

від 17.05.2018). 
2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України   

Южаніну Н.П. 

 

 

Голова Комітету                                                              Н.П. Южаніна 
 


