ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до ст. 200 Кримінального кодексу України» (щодо посилення
відповідальності за незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських
рахунків для забезпечення виконання програми розвитку електронної комерції в Україні )
Кримінальний кодекс України
(Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131)
Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ,
платіжними картками та іншими засобами доступу до
банківських рахунків, електронними грошима
обладнанням для їх виготовлення
1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи
інших засобів доступу до банківських рахунків,
електронних грошей, а так само придбання, зберігання,
перевезення, пересилання з метою збуту підроблених
документів на переказ, платіжних карток або їх
використання чи збут, а також неправомірний випуск або
використання електронних грошей карається штрафом від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Підроблення
документів
на
переказ,
платіжних карток та інших електронних платіжних
засобів, їх використання чи збут, або придбання,
зберігання, перевезення чи пересилання з метою
використання чи збуту, караються позбавленням волі на строк від
одного до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за
попередньою змовою групою осіб, або службовою
особою чи працівником, яким відомості про платіжні
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою інструменти стали відомі по службі чи роботі, змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від двох
караються штрафом від п'яти до десяти тисяч
до шести років з позбавленням права обіймати певні
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
посади чи займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років або без такого.
П р и м і т к а.
3. Дії передбачені частиною першою або другою

2

Під документами на переказ слід розуміти документ в
паперовому або електронному виді, що використовується
банками чи їх клієнтами для передачі доручень або
інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами
переказу грошових коштів (розрахункові документи,
документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що
використовуються при проведенні міжбанківського
переказу та платіжного повідомлення, інші).

цієї статті, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від п’яти
до восьми років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк від
одного до трьох років або без такого.
П р и м і т к а.
Під документом на переказ слід розуміти
електронний
або
паперовий
документ,
що
використовується суб'єктами переказу, їх клієнтами,
кліринговими, еквайринговими установами або
іншими установами - учасниками платіжної системи
для передачі доручень на переказ коштів.

