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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення функціонування механізму "єдиного вікна" та спрощення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44 - 48, ст. 552) такі зміни:
1. У частині першій статті 4:
доповнити пунктом 19-1 такого змісту:
"19-1) механізм "єдиного вікна" - механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання заінтересованою особою в електронному вигляді через єдиний інформаційний веб-портал набору гармонізованих відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів";
пункт 42 викласти в такій редакції:
"42) попередній документальний контроль - здійснення санітарних, фітосанітарних заходів щодо товарів, транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, в тому числі з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України шляхом перевірки відповідних документів і відомостей та, у разі необхідності, візуального інспектування таких товарів, транспортних засобів".
2. Частину третю статті 33 викласти в такій редакції:
"3. Необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи (крім документів, що містять таємну інформацію), подання яких органам доходів і зборів передбачено цим Кодексом та іншими законами України, надаються цим органам іншими державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до цього Кодексу у вигляді електронних документів або електронних (сканованих) копій паперових документів, засвідчених електронним цифровим підписом. 
Замість документів, що містять таємну інформацію, з використанням механізму "єдиного вікна" в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису передаються нетаємні відомості про такий документ: назва (тип) документа; ким виданий (орган, установа, організація); ступінь секретності; дата видачі, реєстраційний номер".
3. Доповнити статтею 33-1 такого змісту:
"Стаття 33-1. Реалізація механізму "єдиного вікна"
	Взаємодія між декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та органами доходів і зборів , іншими державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, здійснюється з використанням механізму "єдиного вікна" згідно з цим Кодексом.
	Для здійснення взаємодії, передбаченої частиною першою цієї статті, використовується єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", що входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику забезпечує створення та функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", є його держателем та адміністратором.

Для функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформаційно-телекомунікаційна система митних органів забезпечує можливість обміну інформацією з відповідними інформаційно-телекомунікаційними системами інших державних органів, установ і організацій, уповноважених на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.
	Для забезпечення та контролю за дотриманням вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, передбачених цим Кодексом та іншими законами України, органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, використовується набір гармонізованих відомостей.
	Набір гармонізованих відомостей надається через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" одноразово в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного цифрового підпису та не потребує дублювання у паперовій формі, крім випадків подання нетаємних відомостей про документи, що містять таємну інформацію. В такому разі паперові примірники документів, що містять таємну інформацію, надаються органам доходів і зборів для здійснення митних формальностей у випадках та порядку, встановленими цим Кодексом та іншими законами України.
	Під час взаємодії з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" забезпечується режим конфіденційності та захищеного обміну електронною інформацією.

Інформація, що надана заінтересованими особами з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", може використовуватися виключно державними органами, іншими установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України виключно відповідно з компетенцією та не може розголошуватися без дозволу особи, якою надано таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим державним органам, крім випадків, визначених цим Кодексом.
	Гармонізація відомостей, що надаються через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", здійснюється з метою уникнення необхідності неодноразового надання заінтересованою особою одних і тих же відомостей для використання різними державними органами, іншими установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

Гармонізацію відомостей здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, відповідно до рекомендацій та на основі моделі даних Всесвітньої митної організації.
Діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику в частині гармонізації відомостей, що надаються через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", полягає у виконанні таких функцій:
	затвердження набору гармонізованих відомостей для надання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", як нормативно-технічного документа;
	систематичний перегляд затвердженого набору гармонізованих відомостей.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику виконує такі функції:
збір та узагальнення переліків даних та супровідних документів, які згідно з цим Кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів підлягають поданню відповідними особами до державних органів, інших установ та організацій, уповноважених на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій, для переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
	обробка узагальнених даних відповідно до рекомендацій Всесвітньої митної організації;
	виключення дублюючої та надлишкової інформації;
	визначення формату даних для подання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у відповідності з моделлю даних Всесвітньої митної організації;
	відстеження та врахування змін і доповнень до моделі даних Всесвітньої митної організації та рекомендацій Всесвітньої митної організації щодо механізму "єдиного вікна";
	розміщення на своєму офіційному сайті інформації про стан гармонізації відомостей, що надаються через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" для переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
	здійснення інших функцій, необхідних для забезпечення гармонізації відомостей.
	Інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" забезпечує можливість:

	обмін документами та відомостями стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України між заінтересованими особами;

надання державними органами, установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, інформації про внесення товарів до відповідних реєстрів чи виключення з них або про видані ними документи, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;
використання органами доходів і зборів відомостей з відповідних реєстрів або документів з метою здійснення контролю за встановлених обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України;
надання державними органами, які здійснюють санітарні, фітосанітарні заходи щодо товарів, транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), відомостей про результати проведення таких заходів;
використання органами доходів і зборів інформації, наданої декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами та державними органами, іншими установами й організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, для прийняття відповідних рішень щодо пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх випуску у відповідний митний режим;
багаторазове використання одноразово внесеної інформації;
координації органами доходів і зборів заходів контролю з боку державних органів, що здійснюють санітарні, фітосанітарні заходи щодо товарів, транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту);
	використання системи управління ризиками органів доходів і зборів державними органами, що здійснюють санітарні, фітосанітарні заходи, для визначення товарів, транспортних засобів, що підлягають цим заходам, а також форми та обсягів таких заходів;
	сплати декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами відповідних митних платежів, єдиного збору, плати за здійснення митних формальностей органами доходів і зборів, плати за проведення санітарних, фітосанітарних заходів уповноваженими органами;
	регламентованого доступу до інформації, наданої заінтересованими особами, згідно з компетенцією державних органів, інших установ та організацій, уповноважених на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій стосовно переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
	збереження інформації протягом строків, установлених законодавством.
	Інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" працює безперервно (24 години щоденно), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування. Інформація про запланований час технічного обслуговування інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" повинна бути завчасно розміщена на офіційному сайті його адміністратора.

У випадку технічного збою інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" строки, визначені цим Кодексом та іншими законами України, що пов’язані з його роботою, призупиняються на період такого технічного збою.
Інформація про вихід з ладу інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та відновлення його працездатності невідкладно розміщується на офіційному сайті його адміністратора.
	Порядок взаємодії з використанням інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" затверджується Кабінетом Міністрів України".

4. У пункті 7 частини другої статті 53 слова "копія імпортної ліцензії" замінити словами "ліцензія на імпорт товару".
5. У підпункті 2 частини п’ятої статті 122 та у частині першій статті 140 слова "видів контролю" замінити словами  "відповідних заходів".
6. У статті 196:
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено відповідно до закону або міжнародного договору України,  згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) товари (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязі та в порядку, встановленими статтею 376 та частиною другою статті 378 цього Кодексу), пропуск яких відповідно до закону здійснюється за умови подання органу доходів і зборів: 
документів державних органів, інших установ та організацій, уповноважених на їх видачу – у разі неподання таких документів;
інформації про наявність таких товарів у відповідному реєстрі, ведення якого здійснюється відповідно до законодавства – у разі неподання такої інформації";
у підпункті 3 слова "України, крім випадків, передбачених цим Кодексом" замінити словами "України";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику:
1) визначає коди згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено заборону міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або законами України, або відповідно до міжнародних договорів чи законів України уповноваженими державними органами, іншими установами чи організаціями;
2) здійснює ведення переліків таких заборон, а також товарів, переміщення яких у відповідному напрямку через митний кордон України заборонено, та забезпечує оприлюднення таких переліків на своєму офіційному сайті із зазначенням напрямків переміщення та кодів згідно з УКТ ЗЕД відповідних товарів".
7. У статті 197:
друге речення частини першої викласти в такій редакції:
"Пропуск таких товарів через митний кордон України, їх випуск здійснюються органами доходів і зборів на підставі отриманих від уповноважених державних органів, інших установ чи організацій в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису, через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до цього Кодексу, необхідних дозвільних документів або відомостей, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення цих товарів через митний кордон України, якщо використання таких дозвільних документів, відомостей для здійснення митних формальностей передбачено законами України. У випадках, передбачених цим Кодексом, для здійснення митних формальностей можуть використовуватися паперові примірники таких документів, надані декларантом або уповноваженою ним особою";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику:
1) визначає коди згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено обмеження;
2) здійснює ведення переліків товарів, переміщення яких у відповідному напрямку через митний кордон України обмежене, та забезпечує оприлюднення таких переліків на своєму офіційному сайті із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД відповідних товарів".
8. Частину четверту статті 233 викласти в такій редакції:
"4. У пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України до товарів, які переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, контроль дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі заходів, зазначених у частині першій статті 319 цього Кодексу, не здійснюється. Митні формальності щодо таких товарів проводяться в найкоротший строк".
9. Пункт 4 частини першої статті 235 виключити;.
10. У статті 237:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Якщо товари, ввезені на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, підлягають відповідним заходам, зазначеним у частині першій статті 319 цього Кодексу, органи доходів і зборів залучають посадових осіб відповідних державних органів для проведення цих заходів";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Переміщення (пересилання) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, що відповідно до цього Кодексу не є об’єктом оподаткування митними платежами, здійснюється без подання документів, інформації про наявність таких товарів у відповідному реєстрі, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України, та без проведення заходів, зазначених у частині першій статті 319 цього Кодексу".
11. У статті 257:
друге речення частини першої після слова "носії" доповнити словами "або їх копії, в тому числі у вигляді електронного документа, засвідчені електронним цифровим підписом";
у частині другій слово "випадках" замінити словами "випадках, а також електронних (сканованих) копій паперових документів, засвідчених електронним цифровим підписом".
12. У першому реченні частини восьмої статті 259 слово "документа" замінити словами "документа, або електронної (сканованої) копії паперового документа, засвідченої електронним цифровим підписом".
13. Частину другу статті 264 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Органи доходів і зборів  не мають права вимагати надання декларантом або уповноваженою ним особою документів або відомостей, якщо цим Кодексом та іншими законами України передбачено надання таких документів (відомостей) органам доходів і зборів уповноваженими державними органами, іншими установами та організаціями в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису шляхом використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до цього Кодексу.
У разі виходу з ладу єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" на строк більше 4 годин орган доходів і зборів зобов’язаний приймати, надані декларантом або уповноваженою ним особою документи та/або відомості, зазначені в абзаці другому цієї частини, у вигляді електронних документів або документів на паперовому носії чи їх копій, в тому числі у вигляді електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом".
14. Статтю 319 викласти в такій редакції:
"Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з іншими державними органами під час переміщення товарів через митний кордон
1. Товари, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), можуть підлягати санітарним, фітосанітарним заходам, передбаченим законами України та міжнародними договорами України. Проведення таких заходів здійснюється уповноваженими державними органами, крім попереднього документального контролю, що здійснюється органами доходів і зборів на підставі інформації, отриманої від уповноважених державних органів.
Уповноважені державні органи зобов’язані надавати через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" органам доходів і зборів інформацію, необхідну для здійснення попереднього документального контролю в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису..
2. У пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України санітарні, фітосанітарні заходи здійснюються органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю. 
Відомості про результати здійснення попереднього документального контролю вносяться посадовою особою органу доходів і зборів, якою здійснено цей контроль, до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів.
У разі ввезення на митну територію України товарів, які не внесені до переліку таких, що підлягають фітосанітарним заходам, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, у супроводженні пакувальних матеріалів, що внесені до зазначеного переліку, органами доходів і зборів під час попереднього документального контролю здійснюється візуальне інспектування таких пакувальних матеріалів з метою перевірки наявності на них відповідного маркування, яким засвідчується проведення належної фітосанітарної обробки цих пакувальних матеріалів згідно з вимогами міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів.
Здійснення санітарних, фітосанітарних заходів у формі попереднього документального контролю припиняється посадовою особою органу доходів і зборів у таких випадках:
- ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) живих тварин (ссавців, птахів, бджіл, комах, риб, ракоподібних, молюсків, жаб, амфібій та рептилій);
- ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) харчових продуктів, кормів, побічних продуктів тваринного походження, якщо таке ввезення здійснюється через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску на державному кордоні України, які вважаються відповідно до підпункту 1 частини третьої розділу X Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" призначеними прикордонними інспекційними постами та призначеними пунктами пропуску;
- проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України відповідних санітарних заходів у зв’язку із загрозою занесення збудників хвороби тварин на територію України;
- наявність в єдиній автоматизованій інформаційній системі органів доходів і зборів України інформації уповноваженого державного органу про встановлення ним заборони на ввезення товарів на митну територію України (в тому числі з метою транзиту) з відповідної країни;
- відсутність документів чи відомостей, необхідних для здійснення попереднього документального контролю;
- виявлення за результатами митного огляду (у разі його проведення) карантинних організмів у живому стані чи ознак їх наявності, або пошкодження упаковки, або явних ознак псування товарів;
- виявлення під час візуального інспектування пакувальних матеріалів відсутності маркування, яким засвідчується проведення належної фітосанітарної обробки цих пакувальних матеріалів згідно з вимогами міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, або виявлення в цих пакувальних матеріалах карантинних організмів у живому стані чи ознак їх наявності, або пошкодження упаковки, або явних ознак псування товарів.
У разі припинення попереднього документального контролю для здійснення відповідних заходів посадовою особою органу доходів і зборів залучається посадова особа відповідного державного органу. 
Порядок здійснення попереднього документального контролю органами доходів і зборів затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Санітарні, фітосанітарні заходи здійснюються:
1) у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України – в обсязі, необхідному для пропуску відповідних товарів через митний кордон України, або випуску їх у відповідний митний режим у випадках, встановлених законом;
2) при поміщенні в митний режим товарів - в обсязі, необхідному для випуску їх у відповідний митний режим.
4. Органи доходів і зборів координують роботу зі здійснення санітарних, фітосанітарних заходів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими актами законодавства України. 
Режим роботи державних органів, що здійснюють санітарні, фітосанітарні заходи у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України повинен бути узгоджений з режимом роботи відповідного підрозділу органу доходів і зборів.
5. Вичерпні переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТ ЗЕД), які у разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають санітарним та фітосанітарним заходам, затверджуються згідно із законами, якими передбачено затвердження таких переліків.
6. Санітарні, фітосанітарні заходи, у тому числі у формі попереднього документального контролю, здійснюються після надання декларантом або уповноваженою ним особою в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису необхідних документів та відомостей до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
Протягом чотирьох робочих годин з моменту надання документів та відомостей до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення посадова особа органу доходів і зборів під час проведення попереднього документального контролю зобов’язана:
1) прийняти одне із таких рішень про: 
припинення попереднього документального контролю з підстав, визначених частиною другою цієї статті та залучення посадової особи відповідного державного органу для проведення санітарних та фітосанітарних заходів;
надання дозволу на переміщення товару у відповідному напрямку з відповідною метою;
2) внести до єдиного державного інформаційного веб-порталу інформацію про прийняте рішення. 
Якщо протягом чотирьох годин з моменту надання документів та відомостей до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення посадова особа органу доходів і зборів не внесе до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" жодного з вказаних рішень, зазначений веб-портал автоматично формує рішення про закінчення попереднього контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення таких товарів.
Протягом двох годин з моменту прийняття посадовою особою органу доходів і зборів рішення про припинення попереднього документального контролю з підстав визначених частиною другою цієї статті, посадова особа відповідного державного органу, залучена для проведення санітарних та фітосанітарних заходів зобов’язана:
1) прийняти одне із таких рішень про: 
надання дозволу на переміщення товару у відповідному напрямку з відповідною метою;
надання дозволу на випуск товару;
про вивезення товару, якому відмовлено у ввезенні чи використанні в Україні, за межі митної території України або знищення товару, якщо його вивезення є неможливим;
необхідність проведення огляду (інспектування) товарів;
необхідність проведення відбору зразків;
необхідність проведення додаткової обробки товарів (фумігації, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо);
2) внести інформацію про прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу або до інформаційно-телекомунікаційної системи уповноваженого державного органу у разі створення такої, яка забезпечує обмін інформацією з інформаційно-телекомунікаційною системою митного органу (єдиним державним інформаційним веб-порталом). 
Якщо  протягом двох годин з моменту прийняття посадовою особою органів доходів і зборів рішення про припинення попереднього документального контролю з підстав визначених частиною другою цієї статті, посадова особа відповідного державного органу, залучена для проведення санітарних та фітосанітарних заходів не внесе до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" жодного з  вказаних рішень, зазначений веб-портал автоматично формує рішення про закінчення здійснення відповідних заходів щодо товарів, що переміщуються через митний кордон України, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення таких товарів.
7. Пропуск через митний кордон України товарів, які ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) здійснюється на підставі інформації про позитивні результати здійснення санітарних, фітосанітарних заходів (у тому числі у формі попереднього документального контролю, якщо санітарні, фітосанітарні заходи здійснювалися посадовою особою органу доходів і зборів без залучення посадових осіб відповідних державних органів) або автоматично сформованого рішення інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" про закінчення здійснення відповідного контролю чи заходів щодо таких товарів.
8. Випуск товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється на підставі інформації про позитивні результати здійснення санітарних, фітосанітарних заходів в обсязі, необхідному для поміщення їх у відповідний митний режим (у тому числі для митного режиму транзиту - у формі попереднього документального контролю, якщо санітарні, фітосанітарні заходи здійснювалися посадовою особою органу доходів і зборів без залучення посадових осіб відповідних державних органів) або автоматично сформованого рішення інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" про закінчення здійснення відповідного контролю чи заходів щодо таких товарів.
У разі ввезення на митну територію України товарів, які не внесені до переліку таких, що підлягають фітосанітарним заходам, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, у супроводженні пакувальних матеріалів, що внесені до зазначеного переліку, випуск таких товарів здійснюється на підставі інформації про позитивні результати здійснення візуального інспектування пакувальних матеріалів посадовою особою органу доходів  зборів при здійсненні попереднього документального контролю, якщо для проведення фітосанітарних заходів не залучалась посадова особа відповідного державного органу".
15. У частині першій статті 331 та першому реченні частини другої статті 332 слова "види контролю" замінити словами "відповідні заходи".
16. Частину шосту статті 334 викласти в такій редакції:
"6. Документи та відомості, у тому числі в електронній формі, що надавалися органам доходів і зборів декларантами або уповноваженими ними особами, чи уповноваженими державними органами, іншими установами та організаціями з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" для здійснення митного контролю, зберігаються органами доходів і зборів не менш як протягом 1095 днів з дня завершення митних процедур";
17. Частину другу статті 335 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо цим Кодексом та іншими законами України передбачено надання таких документів (відомостей) органам доходів і зборів уповноваженими державними органами, іншими установами та організаціями в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису з використанням з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідно до цього Кодексу, органи доходів і зборів не мають права вимагати надання таких документів (відомостей) декларантом, уповноваженою ним особою чи перевізником".
18. У частині першій статті 339 слова "видам контролю" замінити словами "заходам".
19. Статтю 355 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Положення частини першої цієї статті не стосуються документів на паперових носіях, що були надані декларантом або уповноваженою ним особою  органу доходів і зборів для здійснення митних формальностей та не були повернені органом доходів і зборів після їх виконання, а також документів та відомостей, які згідно з цим Кодексом та іншими законами України повинні надаватися органам доходів і зборів уповноваженими державними органами, іншими установами та організаціями в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".
20. Статтю 365 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. При здійсненні митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, органами доходів і зборів можуть використовуватися документи, отримані в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", або видані уповноваженими державними органами, іншими установами та організаціями на паперових носіях".
21. Частину першу статті 369 викласти в такій редакції: 
"1. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходів і зборів, письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, перевірки інформації про наявність їх у відповідному реєстрі, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також від застосування до них відповідних заходів, зазначених у частині першій статті 319 цього Кодексу".
22. У частині другій статті 380 слова "документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у" замінити словами "документів, які підтверджують дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України та проведення відповідних заходів, зазначених у частині першій".
23. У абзаці першому частини першої статті 468 та пункті 2 частини першої статті 491 слова "види контролю" замінити словами "відповідні заходи".
24. Друге речення частини другої статті 561 виключити.
25. Розділі XXI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктами 71 - 73 такого змісту:
"71. Протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення функціонування механізму "єдиного вікна" та спрощення проведення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" органам доходів і зборів дозволяється використовувати для здійснення митних формальностей щодо пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх випуску у митний режим відповідні документи та відомості, отримані згідно з цим Кодексом та іншими законами України в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", а в разі неотримання таких документів (відомостей) в електронній формі з використанням механізму "єдиного вікна" – їх паперові примірники, видані уповноваженими державними органами, іншими установами та організаціями.
72. Якщо протягом шести календарних місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення функціонування механізму "єдиного вікна" та спрощення здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" між органами доходів і зборів та уповноваженими державними органами не буде запроваджено передбачений цим Кодексом обмін документами та відомостями, необхідними для здійснення митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, шляхом використання єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", тимчасово, з першого дня сьомого календарного місяця з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення функціонування механізму "єдиного вікна" та спрощення здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України" і включно до дня, наступного за днем початку обміну зазначеними документами та відомостями через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", відповідні положення цього Кодексу, якими передбачено використання таких документів (відомостей) як підстави для здійснення митних формальностей, не застосовуються.
73. Днем початку передання (обміну) відповідним уповноваженим державним органом, іншою установою чи організацією до органів доходів і зборів в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України шляхом використання єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" є день опублікування на офіційному веб-сайті адміністратора інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" відповідного повідомлення".
II. Прикінцеві положення.
	Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
	Внести зміни до таких законів України:

	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ, 1991 ð., ¹ 29, ñò. 377):

ó ñòàòò³ 16:
÷àñòèíó òðèäöÿòó  âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèïóñê ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì òîâàð³â, åêñïîðò (³ìïîðò) ÿêèõ ï³äëÿãàº ë³öåíçóâàííþ, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿, îòðèìàíî¿ â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà"  â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
÷àñòèíó òðèäöÿòü äðóãó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ë³öåíç³¿ íà åêñïîðò (³ìïîðò) òîâàð³â, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ë³öåíç³é";
ñòàòòþ 37 ï³ñëÿ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Âèïóñê ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ñóá'ºêòîì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà/àáî ³íîçåìíèì ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ðåæèì³ ë³öåíçóâàííÿ, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿, îòðèìàíî¿ â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ë³öåíç³¿, âèäàí³ â³äïîâ³äíî äî ö³º¿ ñòàòò³ ñóá'ºêòàì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ³íîçåìíèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ðåæèì³ ë³öåíçóâàííÿ, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ë³öåíç³é".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíè øîñòó – â³ñ³ìíàäöÿòó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíàìè âîñüìîþ - äâàäöÿòîþ;
	ïóíêò "á" ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 202 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1991 ð., ¹ 41, ñò. 546) âèêëþ÷èòè;
	ó äðóãå ðå÷åííÿ ñòàòò³ 11 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1992 ð., ¹ 2, ñò. 5) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

"Ó â³äïîâ³äíèõ âèïàäêàõ òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó àêòàìè çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çä³éñíþþòüñÿ òàêîæ ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè";
òðåòº ðå÷åííÿ âèêëþ÷èòè;
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî âåòåðèíàðíó ìåäèöèíó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 5, ñò. 53):

â àáçàö³ äåâ’ÿòíàäöÿòîìó ñòàòò³ 1 ñëîâà "çàõîäè, ó òîìó ÷èñë³ íà âèêîíàííÿ çàêîí³â" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðí³ çàõîäè, ó òîìó ÷èñë³ íà âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè, çàêîí³â";
ó ñòàòò³ 18:
ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñëîâà "òðàíçèòó), âèâåçåííÿ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè îá'ºêò³â" çàì³íèòè ñëîâàìè "òðàíçèòó) îá'ºêò³â";
ó ÷àñòèí³ øîñò³é:
ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ ñëîâî "îêðåìèõ" âèêëþ÷èòè;
äðóãå ðå÷åííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ òàêîãî êîíòðîëþ çàòâåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè";
ó ñòàòò³ 23:
ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñëîâà "âèíÿòêîâî ó ïèñüìîâ³é" çàì³íèòè ñëîâàìè "ó ïèñüìîâ³é òà/àáî åëåêòðîíí³é";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"5. Äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ðèçèêó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿.
6. Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ðèçèêó äåðæàâíèì ïðèêîðäîííèì ³íñïåêòîðîì âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè âèçíà÷àºòüñÿ âèä âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ òîâàð³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè (ñòàíäàðòíèé àáî ðîçøèðåíèé) òà îáñÿã çàõîä³â òàêîãî êîíòðîëþ, ç ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 87, 89 öüîãî Çàêîíó";
÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 24 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"4. Óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Çàêîíîì (âèá³ðêîâîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ, ìîí³òîðèíãó çàëèøêîâèõ ê³ëüêîñòåé âåòåðèíàðíèõ ïðåïàðàò³â ³ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí òîùî). Äëÿ óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò";
÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 81 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1. Ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, òðàíçèò òîâàð³â çä³éñíþþòüñÿ âèêëþ÷íî ÷åðåç ïðèçíà÷åí³ ïðèêîðäîíí³ ³íñïåêö³éí³ ïîñòè, ÿê³ ìàþòü êàðàíòèíí³ ñòàíö³¿ òà ïðèçíà÷åí³ äëÿ ââåçåííÿ, òðàíçèòó òîâàð³â (äàë³ - ïðèçíà÷åí³ ïðèêîðäîíí³ ³íñïåêö³éí³ ïîñòè)";
÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 85 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"4. Ïåðåë³ê òîâàð³â ³ç çàçíà÷åííÿì êîä³â çà Óêðà¿íñüêîþ êëàñèô³êàö³ºþ òîâàð³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ï³äëÿãàþòü âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîìó êîíòðîëþ ïðè ââåçåíí³ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó, òà âèâåçåíí³ ç ö³º¿ òåðèòîð³¿, âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè";
ñòàòòþ 93 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ñòàòòÿ 93. Âçàºìîä³ÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ç îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â òà ï³äïðèºìñòâàìè
Âçàºìîä³ÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ç îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â òà ï³äïðèºìñòâàìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñòàíäàðòíîãî òà ðîçøèðåíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ âàíòàæ³â ç òîâàðàìè, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè (ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó), çä³éñíþºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ ñòàíäàðòíîãî òà ðîçøèðåíîãî âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ âíîñÿòüñÿ äåðæàâíèì ³íñïåêòîðîì âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè äî ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 94 ñëîâî "ñóïðîâîäæóâàòèñÿ" çàì³íèòè ñëîâàìè "ÿêùî öå âèìàãàºòüñÿ êðà¿íîþ ïðèçíà÷åííÿ - ñóïðîâîäæóâàòèñÿ";
äðóãèé àáçàö ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 95 âèêëþ÷èòè;
	ó Äåêðåò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè "Ïðî ñèñòåìó âàëþòíîãî ðåãóëþâàííÿ ³ âàëþòíîãî êîíòðîëþ" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 
1993 ð., ¹ 17, ñò. 184):

ñòàòòþ 5 ï³ñëÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"7. Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ë³öåíç³¿ àáî ³íø³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè, ùî íàäàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè îïåðàö³¿ ç ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè àáî âèâåçåííÿ ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âàëþòíèõ ö³ííîñòåé, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ë³öåíç³é";
÷àñòèíó ï’ÿòó ñòàòò³ 13 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"5. Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ïðàâèë ïåðåì³ùåííÿ âàëþòíèõ ö³ííîñòåé ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè.
ßêùî çä³éñíåííÿ îïåðàö³¿ ç ââåçåííÿ, âèâåçåííÿ àáî ïåðåñèëàííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè àáî ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âàëþòíèõ ö³ííîñòåé ïîòðåáóº â³äïîâ³äíî¿ ë³öåíç³¿ àáî ³íøîãî äîçâ³ëüíîãî äîêóìåíòó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ òàêèõ äîêóìåíò³â, îòðèìàíèõ â³ä Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îõîðîíó ïðàâ íà ñîðòè ðîñëèí" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2002 ð., ¹ 23, ñò. 163) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

"4. Äîñë³äí³ çðàçêè ñîðò³â, ÿê³ ââîçÿòüñÿ â Óêðà¿íó äëÿ ö³ëåé åêñïåðòèçè çàÿâêè, íå îáêëàäàþòüñÿ ââ³çíèì ìèòîì ³ íå ï³äëÿãàþòü êâîòóâàííþ, ë³öåíçóâàííþ ³ ñåðòèô³êàö³¿ òà äåðæàâí³é ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³é åêñïåðòèç³, à êàðàíòèííèé îãëÿä öèõ çðàçê³â çä³éñíþºòüñÿ áåçîïëàòíî. Âèïóñê ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì çðàçê³â ñîðò³â çä³éñíþºòüñÿ áåç ñåðòèô³êàò³â â³äïîâ³äíîñò³ íà îñíîâ³ äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ö³ çðàçêè ââîçÿòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè çàÿâêè (ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ çàÿâêè äî ðîçãëÿäó òà ââåçåííÿ äîñë³äíèõ çðàçê³â ñîðò³â äëÿ ö³ëåé åêñïåðòèçè çàÿâêè), îòðèìàíîãî â³ä Êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Êîìïåòåíòíèé îðãàí ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ï³äòâåðäæåíü";
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî êàðàíòèí ðîñëèí" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2006 ð., ¹ 19, ñò. 167):

â àáçàö ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè - áóäü-ÿê³ çàõîäè, ó òîìó ÷èñë³ íà âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè, çàêîí³â, ïîñòàíîâ, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ô³òîñàí³òàðíèõ ïðàâèë, âèìîã òà ïðîöåäóð, ùî º îáîâ'ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îñîáàìè";
ó ñòàòò³ 2 ñëîâà "Çàêîíó òà ³íøèõ" çàì³íèòè ñëîâàìè "Çàêîíó, Ì³æíàðîäíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò ðîñëèí òà ³íøèõ";
ñòàòòþ 17 äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ðèçèêó òà óïðàâë³ííÿ ðèçèêîì ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿.
Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ðèçèêó äåðæàâíèì ô³òîñàí³òàðíèì ³íñïåêòîðîì âèçíà÷àºòüñÿ âèä ô³òîñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ âàíòàæ³â ç îá’ºêòàìè ðåãóëþâàííÿ, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ àáî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ òðàíçèòó (ñòàíäàðòíèé àáî ðîçøèðåíèé) òà îáñÿã çàõîä³â òàêîãî êîíòðîëþ, ç ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 39, 41 öüîãî Çàêîíó";
÷àñòèíó äðóãó ñòàòò³ 30 âèêëþ÷èòè;
ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 38:
ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ ñëîâî "îêðåìèõ" âèêëþ÷èòè;
ó äðóãîìó ðå÷åíí³ ñëîâà "Ïåðåë³ê îá'ºêò³â ðåãóëþâàííÿ, ùî ï³äëÿãàþòü ïîïåðåäíüîìó äîêóìåíòàëüíîìó êîíòðîëþ, à òàêîæ ïîðÿäîê" çàì³íèòè ñëîâàìè "Ïîðÿäîê";
äîïîâíèòè ñòàòòåþ 45-1 òàêîãî çì³ñòó:
"Ñòàòòÿ 45-1. Âçàºìîä³ÿ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ êàðàíòèíó ðîñëèí, äåðæàâíèõ ô³òîñàí³òàðíèõ ³íñïåêòîð³â ç îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â òà ï³äïðèºìñòâàìè
Âçàºìîä³ÿ öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ êàðàíòèíó ðîñëèí, òà äåðæàâíèõ ô³òîñàí³òàðíèõ ³íñïåêòîð³â ç îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â òà ï³äïðèºìñòâàìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñòàíäàðòíîãî òà ðîçøèðåíîãî ô³òîñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ âàíòàæ³â ç îá’ºêòàìè ðåãóëþâàííÿ, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ àáî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ç ìåòîþ òðàíçèòó, çä³éñíþºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ ñòàíäàðòíîãî òà ðîçøèðåíîãî ô³òîñàí³òàðíîãî êîíòðîëþ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ âíîñÿòüñÿ äåðæàâíèì ô³òîñàí³òàðíèì ³íñïåêòîðîì äî ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
ó ñòàòò³ 46:
ó íàçâ³ ñëîâà "åêñïîðòóþòüñÿ, ³ìïîðòóþòüñÿ" çàì³íèòè ñëîâàìè "åêñïîðòóþòüñÿ";
ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñëîâà "²ìïîðò, åêñïîðò" çàì³íèòè ñëîâîì "Åêñïîðò";
ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñëîâà "ïðîòÿãîì 24 ãîäèí ï³ñëÿ" çàì³íèòè ñëîâàìè "íå ï³çí³øå 1 ðîáî÷î¿ ãîäèíè â³ä";
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1994 ð., ¹ 27, ñò. 218):

â àáçàö³ äâàäöÿòü ÷åòâåðòîìó ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 ñëîâà "â³äïîâ³äíèé êîíòðîëü (³íñïåêòóâàííÿ) ³ìïîðòîâàíèõ òà åêñïîðòîâàíèõ âàíòàæ³â ç îá'ºêòàìè ñàí³òàðíèõ çàõîä³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè" çàì³íèòè ñëîâàìè "ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äíèé ìåäè÷íèé îãëÿä ïàñàæèð³â, åê³ïàæ³â, áðèãàä òîùî, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ îñ³á ç ñèìïòîìàìè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá";
ó ñòàòò³ 16:
ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñëîâà "ãîëîâíèì äåðæàâíèì ñàí³òàðíèì ë³êàðåì Óêðà¿íè" çàì³íèòè ñëîâàìè "öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåðàõ áåçïå÷íîñò³ òà îêðåìèõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà";
÷àñòèíó òðåòþ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàçíà÷åíèõ äàíèõ ââåçåííÿ, ðåàë³çàö³ÿ òà/àáî âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêö³¿ çàêîðäîííîãî âèðîáíèöòâà çàáîðîíÿºòüñÿ";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"Ïåðåâ³ðêà äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî áåçïåêè äëÿ çäîðîâ'ÿ ³ æèòòÿ ëþäèíè ñèðîâèíè, ïðîäóêö³¿ (âèðîá³â, îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³÷íèõ ë³í³é òîùî), ââåçåíèõ ³ç-çà êîðäîíó, ùî ðåàë³çóþòüñÿ ÷è âèêîðèñòîâóþòüñÿ â Óêðà¿í³, ïðîâîäèòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ïðè çä³éñíåíí³ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó ï³ñëÿ ¿õ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì";
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿ òà ðàä³àö³éíó áåçïåêó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1995 ð., ¹ 12, ñò. 81):

àáçàö äåâ'ÿòèé ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 24 âèêëþ÷èòè;
ó ñòàòò³ 59:
ï³ñëÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ áåçïåêè âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³"  â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè íà ïåðåâåçåííÿ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíó ñüîìó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíîþ âîñüìîþ;
÷àñòèíó âîñüìó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîïóñêó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí, âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, îòðèìàíîãî â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ áåçïåêè âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	ó ñòàòò³ 24 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî íàðêîòè÷í³ çàñîáè, ïñèõîòðîïí³ ðå÷îâèíè ³ ïðåêóðñîðè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 10, ñò. 89):

÷àñòèíó ï'ÿòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Êîï³¿ äîçâîë³â, çàâ³ðåí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, äîëó÷àþòüñÿ äî êîæíî¿ ïàðò³¿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí àáî ïðåêóðñîð³â òà ïåðåì³ùóþòüñÿ ðàçîì ç íåþ";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â ³ ïðåêóðñîð³â, ïðîòèä³¿ ¿õ íåçàêîííîìó îá³ãó, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè íà ïðàâî ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âèâåçåííÿ ç òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ÷è íà ïðàâî òðàíçèòó ÷åðåç òåðèòîð³þ Óêðà¿íè íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí àáî ïðåêóðñîð³â íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîïóñêó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí, âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì êîæíî¿ ïàðò³¿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí àáî ïðåêóðñîð³â íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, îòðèìàíîãî â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îá³ãó íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ¿õ àíàëîã³â ³ ïðåêóðñîð³â, ïðîòèä³¿ ¿õ íåçàêîííîìó îá³ãó, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíè øîñòó – äâàíàäöÿòó ââàæàòè â³äïîâ³äíî âîñüìîþ – ÷îòèðíàäöÿòîþ;
÷àñòèíó âîñüìó âèêëþ÷èòè; 
	 ñòàòòþ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïåñòèöèäè ³ àãðîõ³ì³êàòè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1995 ð., ¹ 14, ñò. 91) ï³ñëÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:

"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³"  â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè àáî ³íôîðìàö³þ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â àáî ðåºñòðàö³¿ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèïóñêó ó â³ëüíèé îá³ã ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â íà ï³äñòàâ³ Ïåðåë³êó àãðîõ³ì³êàò³â, äîçâîëåíèõ äî ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, âèðîáíèöòâà, òîðã³âë³, çàñòîñóâàííÿ òà ðåêëàìóâàííÿ áåç ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî Çàêîíó, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â àáî ³íôîðìàö³¿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïåñòèöèä³â ³ àãðîõ³ì³êàò³â, îòðèìàíèõ â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíó ÷åòâåðòó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíîþ øîñòîþ;
	 ñòàòòþ 28-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âèäàâíè÷ó ñïðàâó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1997 ð., ¹ 32, ñò. 206):

ï³ñëÿ ÷àñòèíè â³ñ³ìíàäöÿòî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè, à òàêîæ ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õ àíóëþâàííÿ íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â ÷è ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ¿õ àíóëþâàííÿ";
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíè äåâ’ÿòíàäöÿòó – äâàäöÿòü òðåòþ ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíàìè äâàäöÿòîþ – äâàäöÿòü ÷åòâåðòîþ;
÷àñòèíó äâàäöÿòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿, ùî ìàº ïîõîäæåííÿ àáî âèãîòîâëåíà òà/àáî ââîçèòüñÿ ç òåðèòîð³¿ äåðæàâè-àãðåñîðà, òèì÷àñîâî îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, îòðèìàíîãî â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³ ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî îñíîâí³ ïðèíöèïè òà âèìîãè äî áåçïå÷íîñò³ òà ÿêîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2014 ð., ¹ 41-42, ñò. 2024):

àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 80 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 ï³ñëÿ ñëîâà "ïðîâîäèòüñÿ" äîïîâíèòè ñëîâàìè "â³äïîâ³äíî äî Óãîäè ÑÎÒ ïðî çàñòîñóâàííÿ ñàí³òàðíèõ òà ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â";
ñòàòòþ 60 äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"2. Äåðæàâíèé ³íñïåêòîð êîìïåòåíòíîãî îðãàíó çîáîâ’ÿçàíèé âèäàòè çàÿâíèêó ì³æíàðîäíèé ñåðòèô³êàò àáî ³íøèé äîêóìåíò, ÿêèé âèìàãàºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì êðà¿íè ïðèçíà÷åííÿ, ÷è ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó éîãî âèäà÷³ íå ï³çí³øå 1 ðîáî÷î¿ ãîäèíè â³ä çàâåðøåííÿ çàâàíòàæåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó. Çàâåðøåííÿ çàâàíòàæåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ô³êñóºòüñÿ øëÿõîì íàïðàâëåííÿ çàÿâíèêîì ïèñüìîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê çàâàíòàæåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ³ç çàçíà÷åííÿì ³íôîðìàö³¿ ïðî òðàíñïîðòíèé çàñ³á, âàíòàæ, çàïëàíîâàíèé ÷àñ òà äàòó çàâåðøåííÿ çàâàíòàæåííÿ";
	 ñòàòòþ 34-1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äõîäè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1998 ð., ¹ 36, ñòàòòÿ 242) ï³ñëÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:

"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íàäàíó ïèñüìîâó çãîäó (ïîâ³äîìëåííÿ) íà òðàíñêîðäîííå ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ íàäàííÿ òàêî¿ ïèñüìîâî¿ çãîäè (ïîâ³äîìëåííÿ).
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîïóñêó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí, âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â íà ï³äñòàâ³ ïèñüìîâî¿ çãîäè (ïîâ³äîìëåííÿ) íà òðàíñêîðäîííå ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â, îòðèìàíî¿ â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò íàö³îíàëüíîãî òîâàðîâèðîáíèêà â³ä äåìï³íãîâîãî ³ìïîðòó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 9, ñò. 65):

ñòàòòþ 27 ï³ñëÿ ÷àñòèíè øîñòî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"7. Ì³í³ñòåðñòâî ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ë³öåíç³¿ íà ³ìïîðò íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ë³öåíç³é.
8. Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òàêèõ òîâàð³â çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ ë³öåíç³¿, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ³ìïîðò òîâàð³â íå ïðèçâîäèòü äî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè àíòèäåìï³íãîâîãî ìèòà, îòðèìàíî¿ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíó ñüîìó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíîþ äåâ’ÿòîþ;
ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 28:
àáçàö øîñòèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òîâàðó â³äïîâ³äíî äî êîíòðàêò³â, ÿê³ º îá'ºêòîì ðåºñòðàö³¿, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ë³öåíç³¿ íà ³ìïîðò, âèäàíî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì, òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñóìè íà äåïîçèò. Êîøòè íà äåïîçèò ìîæóòü âíîñèòèñÿ çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â, ÿê³ çä³éñíþþòü âèïóñê òîâàðó, ÿêèé ââîçèòüñÿ â êðà¿íó ³ìïîðòó â³äïîâ³äíî äî êîíòðàêò³â, çàðåºñòðîâàíèõ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ö³ºþ ñòàòòåþ. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæå îôîðìëþâàòèñÿ áîðãîâå çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî ñïëàòè ³ìïîðòåðîì àíòèäåìï³íãîâîãî ìèòà";
	ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 27 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò íàö³îíàëüíîãî òîâàðîâèðîáíèêà â³ä ñóáñèäîâàíîãî ³ìïîðòó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 12, ñò. 80):

àáçàö øîñòèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òîâàðó â³äïîâ³äíî äî êîíòðàêò³â, ÿê³ º îá'ºêòîì ðåºñòðàö³¿, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ë³öåíç³¿ íà ³ìïîðò, âèäàíî¿ Ì³í³ñòåðñòâîì, òà äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñóìè íà äåïîçèò. Êîøòè íà äåïîçèò ìîæóòü âíîñèòèñÿ çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â , ÿê³ çä³éñíþþòü âèïóñê òîâàðó, ÿêèé ââîçèòüñÿ â Óêðà¿íó â³äïîâ³äíî äî êîíòðàêò³â, çàðåºñòðîâàíèõ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ö³ºþ ñòàòòåþ. Â îêðåìèõ âèïàäêàõ ìîæå îôîðìëÿòèñÿ áîðãîâå çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî ñïëàòè ³ìïîðòåðîì êîìïåíñàö³éíîãî ìèòà";
äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
"Ì³í³ñòåðñòâî ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ë³öåíç³¿ íà ³ìïîðò, à òàêîæ äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âíåñåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñóìè íà äåïîçèò, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ë³öåíç³é"; 
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â ùîäî ³ìïîðòó â Óêðà¿íó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 11, ñò. 78):

÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 15 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1. Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òîâàðó, ñòîñîâíî ÿêîãî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ùî â³í º îá'ºêòîì çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â íàãëÿäó àáî ðåã³îíàëüíîãî íàãëÿäó çà ³ìïîðòîì â Óêðà¿íó, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó íà ³ìïîðò, îòðèìàíîãî â³ä Ì³í³ñòåðñòâà ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Äîçâ³ë íà ³ìïîðò âèäàºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ó âñòàíîâëåí³é íèì ôîðì³ ïðîòÿãîì ñåìè ðîáî÷èõ äí³â â³ä äàòè ïîäàííÿ çà³íòåðåñîâàíèì ³ìïîðòåðîì â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè çà âñòàíîâëåíîþ Ì³í³ñòåðñòâîì ôîðìîþ.
Ì³í³ñòåðñòâî ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè íà ³ìïîðò íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â";
÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 16 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"4. Êâîòóâàííÿ ³ìïîðòó â Óêðà¿íó òîâàð³â, ÿê³ º îá'ºêòîì ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â, çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âèäà÷³ Ì³í³ñòåðñòâîì ñïåö³àëüíèõ ë³öåíç³é. Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òîâàðó, ÿêèé º îá'ºêòîì ñïåö³àëüíèõ çàõîä³â, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ ñïåö³àëüíî¿ ë³öåíç³¿, îòðèìàíî¿ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Ì³í³ñòåðñòâî ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ñïåö³àëüí³ ë³öåíç³¿ íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ë³öåíç³é";
	 ó ñòàòò³ 32 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ðîñëèííèé ñâ³ò" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 22, ñòàòòÿ 198):

÷àñòèíó ïåðøó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ââåçåííÿ â Óêðà¿íó ³ âèâåçåííÿ çà ¿¿ ìåæ³ îá'ºêò³â ðîñëèííîãî ñâ³òó çä³éñíþºòüñÿ çà ïðàâèëàìè, âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè, çãîäà íà îáîâ'ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Äîêóìåíòè (äîçâîëè àáî ñåðòèô³êàòè), ùî âèäàþòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî ì³æíàðîäíó òîðã³âëþ âèäàìè äèêî¿ ôàóíè ³ ôëîðè, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, ïåðåäàþòüñÿ òàêèìè îðãàíàìè äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîêóìåíò³â.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì îá’ºêò³â ðîñëèííîãî ñâ³òó, ÿê³ º îá’ºêòàìè ðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿, íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â (äîçâîë³â àáî ñåðòèô³êàò³â), îòðèìàíèõ â³ä óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî âèâåçåííÿ, ââåçåííÿ òà ïîâåðíåííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 48, ñò. 405):

ñòàòòþ 6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ñòàòòÿ 6. Âèâåçåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè çîîëîã³÷íèõ êîëåêö³é";
Âèâåçåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ òèì÷àñîâå, çà ìåæ³ Óêðà¿íè çîîëîã³÷íèõ êîëåêö³é çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî òâàðèííèé ñâ³ò", ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â Óêðà¿íè, çãîäà íà îáîâ'ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè";
ó ñòàòò³ 13:
÷àñòèíó äðóãó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèâåçåííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé áåç ïîïåðåäíüîãî îäåðæàííÿ ñâ³äîöòâà çàáîðîíÿºòüñÿ";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ âèâåçåííÿ, ââåçåííÿ òà ïîâåðíåííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ñâ³äîöòâà íà ïðàâî âèâåçåííÿ (òèì÷àñîâîãî âèâåçåííÿ) êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ñâ³äîöòâ.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì, ïðîïóñêó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ùî âèâîçÿòüñÿ, ó òîìó ÷èñë³ òèì÷àñîâî, çà ìåæ³ Óêðà¿íè, íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ñâ³äîöòâà, îòðèìàíîãî â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ âèâåçåííÿ, ââåçåííÿ òà ïîâåðíåííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
ó ñòàòò³ 21:	
äðóãå – ÷åòâåðòå ðå÷åííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ âèêëþ÷èòè;
÷àñòèíó äðóãó âèêëþ÷èòè;
	ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 1999 ð., ¹ 51, ñòàòòÿ 451):

ó ÷àñòèí³ øîñò³é ñòàòò³ 5:
â àáçàö³ äðóãîìó ñëîâà "äåðæàâíèé ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé, âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèé, ô³òîñàí³òàðíèé, åêîëîã³÷íèé òà ðàä³îëîã³÷íèé êîíòðîëü" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè ùîäî";
ï³ñëÿ àáçàöó äðóãîãî äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:
"ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàòè äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ð³øåííÿ ïðî âèçíàííÿ òîâàð³â (ïðåäìåò³â) ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ ïðèéíÿòòÿ òàêîãî ð³øåííÿ".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàö òðåò³é ââàæàòè â³äïîâ³äíî àáçàöîì ÷åòâåðòèì;
â àáçàö³ ÷åòâåðòîìó ñëîâà "îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â òà" âèêëþ÷èòè;
ó ñòàòò³ 8:
÷àñòèíó ïåðøó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ìèòíå îôîðìëåííÿ âàíòàæ³â ç ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ çä³éñíþºòüñÿ áåç ñïðàâëÿííÿ ïëàòè çà âèêîíàííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ïîçà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â àáî ïîçà ðîáî÷èì ÷àñîì, âñòàíîâëåíèì äëÿ îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"Âèïóñê ó â³ëüíèé îá³ã íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè âàíòàæ³â, âèçíàíèõ ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ, îòðèìàíîãî â³ä ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî äåðæàâíîãî îðãàíó ç ïèòàíü ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíè äðóãó - ï’ÿòó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíàìè òðåòüîþ - øîñòîþ;
ó ñòàòò³ 9:
÷àñòèíó äðóãó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Òîâàðè (ïðåäìåòè) ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ï³äëÿãàþòü â³äïîâ³äíèì ñàí³òàðíèì, ô³òîñàí³òàðíèì çàõîäàì â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó. Çàçíà÷åí³ çàõîäè çä³éñíþþòüñÿ ïåðøî÷åðãîâî òà áåçêîøòîâíî";
ó ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñëîâà "âèä³â êîíòðîëþ" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðíèõ, ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â";
÷àñòèíó øîñòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Îðãàíè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþþòü ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè ùîäî òîâàð³â (ïðåäìåò³â) ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, çàáåçïå÷óþòü îïåðàòèâíå áåçêîøòîâíå òà ÿê³ñíå ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â. Êîæåí òàêèé îðãàí â îäíîäåííèé ñòðîê ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî íüîãî îòðèìóâà÷à ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ç òîâàðîñóïðîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè ùîäî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â (ïðåäìåò³â) ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çîáîâ'ÿçàíèé, çà ïîòðåáè, çä³éñíèòè â³äá³ð çðàçê³â òîâàð³â (ïðåäìåò³â) òà íå ï³çí³øå ÷îòèðüîõ äí³â áåçêîøòîâíî îôîðìèòè âñ³ äîêóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ òà çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â ùîäî òîâàð³â (ïðåäìåò³â) ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Êåð³âíèê îðãàíó, ÿêèé áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþº â³äïîâ³äí³ çàõîäè, ìîæå ïðèéíÿòè ìîòèâîâàíå ð³øåííÿ (³ç çàçíà÷åííÿì êîíêðåòíèõ ï³äñòàâ) ïðî ïîäîâæåííÿ çàçíà÷åíîãî ñòðîêó, àëå íå á³ëüø ÿê íà 30 äí³â. Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çîáîâ'ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè îïåðàòèâíå áåçêîøòîâíå ïðîâåäåííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ãóìàí³òàðíèõ âàíòàæ³â, à òàêîæ ¿õ ö³ë³ñí³ñòü ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó ìèòíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè. Çà ïîðóøåííÿ âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ö³ºþ ÷àñòèíîþ ùîäî ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òà çä³éñíåííÿ ñàí³òàðíèõ, ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â, ó òîìó ÷èñë³ ñòðîê³â ¿õ ïðîâåäåííÿ, ïîñàäîâ³ îñîáè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîì";
â àáçàö³ øîñòîìó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 12 ñëîâà "äåðæàâíèé ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé, âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèé, ô³òîñàí³òàðíèé, åêîëîã³÷íèé òà ðàä³îëîã³÷íèé êîíòðîëü" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè ùîäî";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî ºäèíèé çá³ð, ÿêèé ñïðàâëÿºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2001 ð., ¹ 50, ñò. 260):

íàçâó Çàêîíó ï³ñëÿ ñëîâà "ïðîïóñêó" äîïîâíèòè ñëîâàìè "(ïóíêòàõ êîíòðîëþ)";
÷àñòèíó ïåðøó ñòàòò³ 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
" ªäèíèé çá³ð âñòàíîâëþºòüñÿ ùîäî òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ âëàñíèê³â, âèçíà÷åíèõ ó ñòàòò³ 5 öüîãî Çàêîíó, ÿê³ ïåðåòèíàþòü äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ³ ñïðàâëÿºòüñÿ çà çä³éñíåííÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó (ïóíêòàõ êîíòðîëþ) ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â ñàí³òàðíèõ, ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â ó â³äíîøåíí³ òîâàð³â (ó òîìó ÷èñë³ ó ôîðì³ ïîïåðåäíüîãî äîêóìåíòàëüíîãî êîíòðîëþ), çà ïðî¿çä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â àâòîìîá³ëüíèìè äîðîãàìè Óêðà¿íè òà çà ïðî¿çä àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç ïåðåâèùåííÿì âñòàíîâëåíèõ ðîçì³ð³â çàãàëüíî¿ ìàñè, îñüîâèõ íàâàíòàæåíü òà (àáî) ãàáàðèòíèõ ïàðàìåòð³â";
ó ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñòàòò³ 2 ñëîâà "ìèòíîãî ïðè òðàíçèò³ âàíòàæ³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ñàí³òàðíîãî, âåòåðèíàðíîãî, ô³òîñàí³òàðíîãî, ðàä³îëîã³÷íîãî òà åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ âàíòàæ³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðíèõ, ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â (ó òîìó ÷èñë³ ó ôîðì³ ïîïåðåäíüîãî äîêóìåíòàëüíîãî êîíòðîëþ)";
	 â àáçàö³ òðåòüîìó ïóíêòó 3 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â"(Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2000 ð., ¹ 28, ñò. 222) ñëîâî "çàêîíîäàâñòâîì" çàì³íèòè ñëîâàìè "çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè";
	 ó ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2000 ð., ¹ 29, ñò. 228):

ó ïåðøîìó ðå÷åíí³ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñëîâà "òà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèì íàãëÿäîì ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí òà íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè" çàì³íèòè ñëîâàìè "ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí òà íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèì íàãëÿäîì íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ï³ñëÿ âèïóñêó òîâàð³â ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì";
ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñëîâà "ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè" âèêëþ÷èòè;
÷àñòèíè ÷åòâåðòó – ï`ÿòó âèêëþ÷èòè;
÷àñòèíó øîñòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â íå äîïóñêàºòüñÿ ó ðàç³ ÿêùî ¿õ ââåçåííÿ: 
çàáîðîíåíî çàêîíîäàâñòâîì ó çâ'ÿçêó ç íåáåçïåêîþ äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ'ÿ ëþäåé;
ìîæå ñïðè÷èíèòè ìàñîâ³ ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ àáî îòðóºííÿ ëþäåé";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî ðàä³î÷àñòîòíèé ðåñóðñ Óêðà¿íè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2004 ð., ¹ 48, ñò. 526):

÷àñòèíó ÷åòâåðòó ñòàòò³ 29 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"4. Ãåíåðàëüíèé øòàá Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè íà ââåçåííÿ ç-çà êîðäîíó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â.
Âèïóñê ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â ³ âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ äîçâîë³â íà ââåçåííÿ ç-çà êîðäîíó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, îòðèìàíèõ â³ä Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
ó ñòàòò³ 29-1:
÷àñòèíó ïåðøó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1. Âèïóñê ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â, ùî ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó ñìóãàõ ðàä³î÷àñòîò çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ó Ðåºñòð³ ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â, çàáîðîíåíèõ äî çàñòîñóâàííÿ òà ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, òàêîãî òèïó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â ÷è âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â";
÷àñòèíó äðóãó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"2. Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿, çàáåçïå÷óº ðîçì³ùåííÿ Ðåºñòðó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â, çàáîðîíåíèõ äî çàñòîñóâàííÿ òà ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó ñàéò³, éîãî ùîäåííÿ ïîíîâëåííÿ, à òàêîæ ïåðåäàííÿ äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó â³äîìîñòåé ïðî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî òèïó ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â ÷è âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â äî öüîãî ðåºñòðó àáî âèêëþ÷åííÿ ç íüîãî, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ, â ÿêîìó òàêå âíåñåííÿ (âèêëþ÷åííÿ) çä³éñíåíî, øëÿõîì âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè".
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî òâàðèííèé ñâ³ò" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2002 ð., ¹ 14, ñò. 97):

ó ñòàòò³ 46:
ï³ñëÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Äåðæàâíèé îáë³ê òàêèõ êîëåêö³é çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âíåñåííÿ ¿õ äî â³äïîâ³äíîãî ðåºñòðó öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ³íôîðìàö³þ ïðî ðåºñòðàö³þ çîîëîã³÷íî¿ êîëåêö³¿, ùî ìàº çàãàëüíîäåðæàâíå çíà÷åííÿ, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ ðåºñòðàö³¿ òàêî¿ êîëåêö³¿".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíó òðåòþ ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ;
ó ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñëîâà "íèìè, à òàêîæ ââåçåííÿ â Óêðà¿íó, ïåðåñèëàííÿ ³ âèâåçåííÿ çà ¿¿ ìåæ³" çàì³íèòè ñëîâîì "íèìè";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Âèâåçåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ òèì÷àñîâå, çà ìåæ³ Óêðà¿íè çîîëîã³÷íèõ êîëåêö³é, ùî çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ïåðåáóâàþòü íà äåðæàâíîìó îáë³êó çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ ÿê òàê³, ùî ñòàíîâëÿòü íàóêîâó, êóëüòóðíî-îñâ³òíþ, íàâ÷àëüíî-âèõîâíó àáî åñòåòè÷íó ö³íí³ñòü ³ ìàþòü çàãàëüíîäåðæàâíå çíà÷åííÿ, çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó, ùî âèäàºòüñÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ôîðìà òàêîãî äîçâîëó òà ïîðÿäîê éîãî âèäà÷³ çàòâåðäæóþòüñÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³"  â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâîëè íà âèâåçåííÿ (òèì÷àñîâå âèâåçåííÿ) çà ìåæ³ Óêðà¿íè çîîëîã³÷íî¿ êîëåêö³¿, ùî ïåðåáóâàº íà äåðæàâíîìó îáë³êó, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì çîîëîã³÷íî¿ êîëåêö³¿, ùî ïåðåáóâàº íà äåðæàâíîìó îáë³êó, íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó, îòðèìàíîãî â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
ó ñòàòò³ 53:
ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñëîâà "öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, êð³ì ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ" çàì³íèòè ñëîâàìè "çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè, çãîäà íà îáîâ'ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Äîêóìåíòè (äîçâîëè àáî ñåðòèô³êàòè), ùî âèäàþòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî ì³æíàðîäíó òîðã³âëþ âèäàìè äèêî¿ ôàóíè ³ ôëîðè, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, ïåðåäàþòüñÿ òàêèìè îðãàíàìè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîêóìåíò³â.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì îá’ºêò³â òâàðèííîãî ñâ³òó, ÿê³ º îá’ºêòàìè ðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíî¿ Êîíâåíö³¿, íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â (äîçâîë³â àáî ñåðòèô³êàò³â), îòðèìàíèõ â³ä óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíó äðóãó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ;
	 ó ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî íàñ³ííÿ òà ñàäèâíèé ìàòåð³àë" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2013 ð., ¹ 42, ñò. 585):

ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñëîâà "Ìèòíå îôîðìëåííÿ" çàì³íèòè ñëîâîì "Ââåçåííÿ";
ó ÷àñòèí³ äåñÿò³é ñëîâà "ó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ íàïðàâëÿºòüñÿ öåíòðàëüíîìó îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ ìèòíî¿ ñïðàâè" çàì³íèòè ñëîâàìè "íàïðàâëÿºòüñÿ öåíòðàëüíîìó îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ êàðàíòèíó òà çàõèñòó ðîñëèí";
ó ÷àñòèí³ ÷îòèðíàäöÿò³é ñëîâà "ó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ öåíòðàëüíîìó îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ ìèòíî¿ ñïðàâè" çàì³íèòè ñëîâàìè "öåíòðàëüíîìó îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ êàðàíòèíó òà çàõèñòó ðîñëèí";
÷àñòèíó ï’ÿòíàäöÿòó âèêëþ÷èòè;
ó ÷àñòèí³ ñ³ìíàäöÿò³é ñëîâà "ìèòíî¿ ñïðàâè, ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äìîâó ó âèäà÷³ ï³äòâåðäæåííÿ" çàì³íèòè ñëîâàìè "êàðàíòèíó òà çàõèñòó ðîñëèí, ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äìîâó ó âèäà÷³ ï³äòâåðäæåííÿ òà íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó çä³éñíåííÿ ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè äâàäöÿòü òðåòüî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"Âèïóñê ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè íàñ³ííÿ ³ ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó çä³éñíþºòüñÿ ìèòíèì îðãàíîì íà ï³äñòàâ³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò çä³éñíåííÿ ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â, îòðèìàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ì³æíàðîäíèìè ïåðåäà÷àìè òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2003 ð., ¹ 23, ñò. 148):

ñòàòòþ 16 ï³ñëÿ ÷àñòèíè âîñüìî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:
"Öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïåðåäà÷ òîâàð³â (êð³ì äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü òàºìíó ³íôîðìàö³þ), à òàêîæ ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õ ñêàñóâàííÿ àáî çóïèíåííÿ ä³¿, íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîêóìåíò³â ÷è ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ¿õ ñêàñóâàííÿ àáî çóïèíåííÿ ä³¿. 
Çàì³ñòü äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü òàºìíó ³íôîðìàö³þ, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó òà íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîêóìåíò³â ïåðåäàþòüñÿ íåòàºìí³ â³äîìîñò³ ïðî òàê³ äîêóìåíòè: íàçâà (òèï) äîêóìåíòà; êèì âèäàíèé (îðãàí, óñòàíîâà, îðãàí³çàö³ÿ); ñòóï³íü ñåêðåòíîñò³; äàòà âèäà÷³, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð";
ñòàòòþ 21 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ñòàòò³ 21. Ìèòíèé êîíòðîëü
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîïóñêó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí, âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîçâ³ëüíîãî äîêóìåíòà íà çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíèõ ïåðåäà÷ òîâàð³â, îòðèìàíîãî â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ äåðæàâíîãî åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Ó ðàç³ ÿêùî ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó îòðèìàíî ëèøå íåòàºìí³ â³äîìîñò³ ïðî äîêóìåíòè, ùî ì³ñòÿòü òàºìíó ³íôîðìàö³þ, ïàïåðîâ³ ïðèì³ðíèêè äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü òàºìíó ³íôîðìàö³þ, íàäàþòüñÿ íà âèìîãó îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ó âèïàäêàõ òà ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèìè Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè òà ³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè.
Íà çàïèò ³ìïîðòåðà òîâàð³â, îòðèìàíèé ó òîìó ÷èñë³ ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà", îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â âèäàþòü ñåðòèô³êàò ï³äòâåðäæåííÿ äîñòàâêè, ÿêèì çàñâ³ä÷óþòü ôàêò íàäõîäæåííÿ â Óêðà¿íó òîâàð³â, âèçíà÷åíèõ ó çàçíà÷åíîìó ñåðòèô³êàò³. Ñåðòèô³êàò ï³äòâåðäæåííÿ äîñòàâêè âèäàºòüñÿ, íà âèá³ð çàÿâíèêà, ó ôîðì³ äîêóìåíòà íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿ àáî ó ôîðì³ åëåêòðîííî¿ (ñêàíîâàíî¿) êîï³¿ ïàïåðîâîãî äîêóìåíòà, çàñâ³ä÷åíîãî åëåêòðîííèì öèôðîâèì ï³äïèñîì, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà"";
	 ñòàòòþ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíó ïðèêîðäîííó ñëóæáó Óêðà¿íè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2003 ð., ¹ 27, ñò. 208) äîïîâíèòè ïóíêòîì 6-1 òàêîãî çì³ñòó:

"6-1) ïåðåâ³ðêà ð³âíÿ ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó";
	 ó ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îñîáëèâîñò³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ðåàë³çàö³ºþ òà åêñïîðòîì ë³ñîìàòåð³àë³â" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2006 ð., ¹ 2, 
ñò. 34):

ó ÷àñòèí³ ï’ÿò³é ñëîâî "âåá-ñàéò³" çàì³íèòè ñëîâàìè "âåá-ñàéò³, à òàêîæ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàº äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó âèäàí³ ñåðòèô³êàòè ïðî ïîõîäæåííÿ ë³ñîìàòåð³àë³â òà âèãîòîâëåíèõ ç íèõ ïèëîìàòåð³àë³â íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ ñåðòèô³êàò³â";
÷àñòèíó ñüîìó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Âèïóñê ó ìèòíèé ðåæèì åêñïîðòó ë³ñî- òà ïèëîìàòåð³àë³â, êð³ì ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 2 òà 2-1 öüîãî Çàêîíó, çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â ïðî ïîõîäæåííÿ ë³ñîìàòåð³àë³â òà âèãîòîâëåíèõ ç íèõ ïèëîìàòåð³àë³â, îòðèìàíèõ â³ä öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
÷àñòèíó âîñüìó âèêëþ÷èòè;
	 ñòàòòþ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíó ñèñòåìó á³îáåçïåêè ïðè ñòâîðåíí³, âèïðîáóâàíí³, òðàíñïîðòóâàíí³ òà âèêîðèñòàíí³ ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ îðãàí³çì³â" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2007 ð., ¹ 35, ñò. 484) ï³ñëÿ ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ äîïîâíèòè íîâèìè ÷àñòèíàìè òàêîãî çì³ñòó:

"Öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè 8 - 11-2 öüîãî Çàêîíó, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäàþòü äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íàäàí³ äîçâîëè òà ³íôîðìàö³þ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÃÌÎ, à òàêîæ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ÃÌÎ íå ï³çí³øå 24 ãîäèíè äíÿ âèäà÷³ òàêèõ äîçâîë³â àáî ðåºñòðàö³¿ ÃÌÎ, à òàêîæ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ÃÌÎ.
Îðãàíè äîõîä³â ³ çáîð³â çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ ìèòí³ ôîðìàëüíîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì ÃÌÎ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ äîçâîë³â àáî ³íôîðìàö³¿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ÃÌÎ, à òàêîæ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ÃÌÎ, îòðèìàíèõ â³ä â³äïîâ³äíèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2010 ð., ¹ 6, ñò. 46):

ïóíêò 7 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"7) êîíòðîëüí³ îðãàíè ³ ñëóæáè - äåðæàâí³ îðãàíè ³ ñëóæáè, ùî çä³éñíþþòü ïåðåäáà÷åí³ çàêîíàìè ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè";
ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 2:
äîïîâíèòè ï³äïóíêòîì 7 òàêîãî çì³ñòó:
"7) ïåðåâ³ðêà ð³âíÿ ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó";
äîïîâíèòè àáçàöîì äåâ'ÿòèì òàêîãî çì³ñòó:
"Ïîðÿäîê âçàºìîä³¿ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ³ç çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïåðåâèùåííÿ ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ ïîíàä äîïóñòèì³ ð³âí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà âàíòàæ³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó, âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè";
	 ó ñòàòò³ 46 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ïðîìèñëîâå ðèáàëüñòâî òà îõîðîíó âîäíèõ á³îðåñóðñ³â" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2012 ð., ¹ 17, ñò. 155):

÷àñòèíó òðåòþ ï³ñëÿ ñë³â "(ïëàâçàñîá³â) ôëîòó ðèáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³" äîïîâíèòè ñëîâàìè "òà äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ñêèäàííÿì âîäíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí";
ï³ñëÿ ÷àñòèíè òðåòüî¿ äîïîâíèòè íîâîþ ÷àñòèíîþ òàêîãî çì³ñòó:
"Ïîðÿäîê âçàºìîä³¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìîðñüêèõ ðèáíèõ ïîðò³â, ïîðòîïóíêò³â, ì³ñöü áàçóâàííÿ ñóäåí ôëîòó ðèáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ³ç çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ïðè çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà ñêèäàííÿì âîäíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè".
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ÷àñòèíè ÷åòâåðòó òà ï’ÿòó ââàæàòè â³äïîâ³äíî ÷àñòèíàìè øîñòîþ òà ñüîìîþ;
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî ìîðñüê³ ïîðòè Óêðà¿íè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2013 ð., ¹ 7, ñò. 65):

ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 11 ñëîâà "ìèòíèé, ñàí³òàðíî-êàðàíòèííèé òà åêîëîã³÷íèé êîíòðîëü" çàì³íèòè ñëîâàìè "ìèòíèé êîíòðîëü, ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè, à òàêîæ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äíèé ìåäè÷íèé îãëÿä ïàñàæèð³â, åê³ïàæ³â, áðèãàä òîùî, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ îñ³á ç ñèìïòîìàìè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá";
ïóíêò 9 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 15 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"9) çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ó òîìó ÷èñë³ êîíòðîëþ çà ñêèäàííÿì âîäíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîã³ðøåííÿ ôîíîâèõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ âîäè â ðàéîí³ âîäîêîðèñòóâàííÿ.
Ïîðÿäîê âçàºìîä³¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìîðñüêèõ ïîðò³â òà öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ³ç çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, â³äòâîðåííÿ ³ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ïðè çä³éñíåíí³ êîíòðîëþ çà ñêèäàííÿì âîäíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè";
ó ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 17 ñëîâî "ñàí³òàðíî-êàðàíòèííîãî" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðíèõ, ô³òîñàí³òàðíèõ çàõîä³â";
	 ó ï³äïóíêò³ 5 ïóíêòó 12.4 ñòàòò³ 12 Ðîçä³ëó ²² Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñòâîðåííÿ â³ëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ çîíè "Êðèì" òà ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè" (Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 2014 ð., ¹ 43, ñò. 2030) ñëîâà "äåðæàâíèé ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèé, âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèé, ô³òî-ñàí³òàðíèé, åêîëîã³÷íèé, ðàä³îëîã³÷íèé êîíòðîëü" çàì³íèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðí³, ô³òîñàí³òàðí³ çàõîäè";
	 ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, êîðìè, ïîá³÷í³ ïðîäóêòè òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, çäîðîâ'ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ òâàðèí" (Ãîëîñ Óêðà¿íè, 2017 ð., ¹ 119-120):

ïåðøå ðå÷åííÿ ïóíêòó 9 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 ï³ñëÿ ñëîâà "âèìîãàì" äîïîâíèòè ñëîâàìè "ñàí³òàðíèõ çàõîä³â, çîêðåìà";
ó ñòàòò³ 42:
ïóíêò 3 ÷àñòèíè òðåòüî¿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3) íàäàº îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â ³íôîðìàö³þ íåîáõ³äíó äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òà ìèòíîãî êîíòðîëþ âàíòàæó ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
÷àñòèíó ÷åòâåðòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"4. Âçàºìîä³ÿ êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ç ìèòíèìè îðãàíàìè òà ï³äïðèºìñòâàìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ âàíòàæ³â ç ïðîäóêòàìè, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè (ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó), çä³éñíþºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ âíîñÿòüñÿ äåðæàâíèì âåòåðèíàðíèì ³íñïåêòîðîì äî â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
àáçàö ïåðøèé ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 43 ï³ñëÿ ïåðøîãî ðå÷åííÿ äîïîâíèòè íîâèì ðå÷åííÿì òàêîãî çì³ñòó:
"Â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ âàíòàæó ç ïðîäóêòàìè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ âíîñÿòüñÿ äåðæàâíèì âåòåðèíàðíèì ³íñïåêòîðîì äî â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
ó ñòàòò³ 57:
ïåðøå ðå÷åííÿ ÷àñòèíè äðóãî¿ ï³ñëÿ ñë³â "êîðì³â íåòâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ" äîïîâíèòè ñëîâàìè "(³ç çàçíà÷åííÿì ¿õ êîäó çã³äíî ç ÓÊÒ ÇÅÄ, íàçâè òà, çà íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ õàðàêòåðèñòèê)";
ó ïóíêò³ 1 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñëîâî "äí³â" çàì³íèòè ñëîâîì "ãîäèí";
ïóíêò 3 ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3) íàäàº îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òà ìèòíîãî êîíòðîëþ âàíòàæó ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
÷àñòèíó øîñòó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"6. Âçàºìîä³ÿ êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ç îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â òà ï³äïðèºìñòâàìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â íåòâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ òà êîðì³â íåòâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, ùî ï³äëÿãàþòü ïîñèëåíîìó äåðæàâíîìó êîíòðîëþ òà ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè (ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó), çä³éñíþºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.
Â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ âíîñÿòüñÿ äåðæàâíèì âåòåðèíàðíèì ³íñïåêòîðîì äî â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
÷åòâåðòå ðå÷åííÿ ÷àñòèíè âîñüìî¿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"Ó òàêîìó ðàç³ äåðæàâíèé ³íñïåêòîð çàñâ³ä÷óº êîï³þ çàãàëüíîãî äîêóìåíòà íà ââåçåííÿ, ÿêà ìàº ñóïðîâîäæóâàòè âàíòàæ äî ì³ñöÿ éîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, òà âíîñèòü â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ âèïóñêó ó â³äïîâ³äíèé ìèòíèé ðåæèì, äî â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè";
ó äðóãîìó ðå÷åíí³ ÷àñòèíè äåâ’ÿòî¿ ñëîâà "àáî ìèòíèì îðãàíîì" âèêëþ÷èòè;
ó ðîçä³ë³ X "Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ":
ó ïóíêò³ 3:
ï³äïóíêò 1  âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"1) ïðèçíà÷åíèìè ïðèêîðäîííèìè ³íñïåêö³éíèìè ïîñòàìè òà ïðèçíà÷åíèìè ïóíêòàìè ïðîïóñêó íà äåðæàâíîìó êîðäîí³ Óêðà¿íè äëÿ ö³ëåé öüîãî Çàêîíó ââàæàþòüñÿ ïóíêòè ïðîïóñêó íà äåðæàâíîìó êîðäîí³ Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³ ÿêùî âîíè íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì öüîãî Çàêîíó, çà ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, òà çîíè ìèòíîãî êîíòðîëþ íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà";
ï³äïóíêò 3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
"3) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàäõîäæåííÿ âàíòàæ³â, çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ øîñò³é ñòàòò³ 41 òà ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 57 öüîãî Çàêîíó, íàäñèëàþòüñÿ äî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó êîìïåòåíòíîãî îðãàíó, â³äïîâ³äàëüíîãî çà çä³éñíåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåâ³ðîê, ïåðåâ³ðîê â³äïîâ³äíîñò³ òà ô³çè÷íèõ ïåðåâ³ðîê ó â³äïîâ³äíîìó ïóíêò³ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè àáî çîí³ ìèòíîãî êîíòðîëþ íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, íà ÿêó â³äïðàâëÿºòüñÿ âàíòàæ, ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó".
3. Â³äïîâ³äíèì öåíòðàëüíèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ïðîòÿãîì øåñòè êàëåíäàðíèõ ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì, çàáåçïå÷èòè ñèñòåìàòè÷íèé îáì³í äîêóìåíòàìè òà â³äîìîñòÿìè, íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ òîâàð³â òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ç îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â. 
Ó âèïàäêó íåçàáåçïå÷åííÿ îáì³íó çàçíà÷åíèìè äîêóìåíòàìè òà â³äîìîñòÿìè ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê, òèì÷àñîâî, ç ïåðøîãî äíÿ ñüîìîãî êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì ³ âêëþ÷íî äî äíÿ íàñòóïíîãî çà äíåì ïî÷àòêó îáì³íó òàêèìè äîêóìåíòàìè òà â³äîìîñòÿìè ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³",, â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ çàêîí³â, ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â (â³äîìîñòåé) ÿê ï³äñòàâè äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, íå çàñòîñîâóþòüñÿ.
Óñòàíîâèòè, ùî äíåì ïî÷àòêó ïåðåäàííÿ (îáì³íó) â³äïîâ³äíèì óïîâíîâàæåíèì äåðæàâíèì îðãàíîì, ³íøîþ óñòàíîâîþ ÷è îðãàí³çàö³ºþ äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³ç çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó äîêóìåíò³â òà â³äîìîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ òîâàð³â òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" º äåíü íàñòóïíèé çà äíåì îïóáë³êóâàííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ àäì³í³ñòðàòîðà ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó "ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³" â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
4. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ, íàñòóïíîãî çà äíåì îïóáë³êóâàííÿ öüîãî Çàêîíó:
ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì, ó òîìó ÷èñë³ âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ïîëîæåíü ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ÷àñòèí³ çàáåçïå÷åííÿ çàñòîñóâàííÿ öèìè îðãàíàìè ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïðè ïåðåäàíí³ âèäàíèõ íèìè äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ òîâàð³â äî ìèòíèõ îðãàí³â, ó ðàç³, ÿêùî çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî çàñòîñóâàííÿ òàêîãî ìåõàí³çìó;
çàáåçïå÷èòè ïðèâåäåííÿ ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ¿õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì;
ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ ùîì³ñÿ÷íîãî ìîí³òîðèíãó ñòàíó âïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ìåõàí³çìó "ºäèíîãî â³êíà" çã³äíî ç Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè äëÿ ïåðåäàííÿ äî ìèòíèõ îðãàí³â âèäàíèõ äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ òîâàð³â;
ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì çàáåçïå÷èòè ïåðåäàííÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè, ÿêèé ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ³ç çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íà áàëàíñ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè êîìïëåêñ³â àâòîìàòèçîâàíîãî êîíòðîëþ çà ïåðåì³ùåííÿì ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí òà ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â (ñòàö³îíàðí³ ïðèëàäè) òà ïåðåíîñíèõ ïðèëàä³â (äîçèìåòð³â-ðàä³îìåòð³â, âèì³ðþâà÷³â ïîòóæíîñò³ äîçè, ñïåêòðîìåòð³â, ³íäèêàòîð³â-ñèãíàë³çàòîð³â), ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ òàêîãî öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.
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