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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення та форми дозволу на застосування спеціального спрощення»

1. Мета
Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення та форми дозволу на застосування спеціального спрощення» є реалізація практичного застосування положень Митного кодексу України (далі – Кодекс) щодо питань функціонування авторизованого економічного оператора.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
На виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), прийнято Закон України від 02.10.2019 № 141-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів».
Відповідно до пунктів 5 та 6 частини дев’ятої статті 12 Кодексу передбачено повноваження Кабінету Міністрів України щодо затвердження форми заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення та форми дозволу на застосування спеціального спрощення.

3. Основні положення проекту акта
Проектом постанови передбачається затвердження форми заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення та форм дозволів на застосування спеціальних спрощень «загальна фінансова гарантія», «самостійне накладення пломб спеціального типу», «процедура випуску за місцезнаходженням», «процедура спрощеного декларування».

4. Правові аспекти
Митний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Позиція заінтересованих сторін
Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної
Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
Проект постанови з метою забезпечення громадського обговорення розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (www.mof.gov.ua).

Оцінка відповідності
Проект постанови підготовлено для реалізації положень Закону України від 02.10.2019 № 141-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів», який було прийнято для виконання зобов’язань України в рамках Угоди.
Проект постанови не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
У проекті постанови відсутні положення, які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
У проекті постанови відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.
У проекті постанови відсутні положення, які створюють підстави для дискримінації.
Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводились.

8. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови дасть змогу забезпечити: практичне застосування норм Кодексу щодо функціонування АЕО;
	виконання Україною зобов’язань, визначених нормами міжнародних договорів, ратифікованих Україною або до яких приєдналася Україна, зокрема Угоди;

Реалізація постанови не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. 
Реалізація постанови не матиме впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами. 


Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО
____ _________  20___ року

