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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
______________ 2021 року № _____



ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У розділі ІІІ Порядку надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 835, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1324/21636:
пункт 3.3 викласти у такій редакції:
«3.3. До заяви додаються:
1) повідомлення заявника про реквізити реєстрації:
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, або об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), або самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду) або виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або іншого документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта(ів), виданого в установленому законодавством порядку;
2) засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії:
документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування МС, або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об’єктів в установленому порядку;
наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони складських об’єктів та прилеглої до них території з відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян;
експлуатаційного дозволу (для складських об’єктів, у яких планується зберігання харчових продуктів тваринного походження) або санітарного паспорта на право одержання, зберігання та застосування пестицидів і мінеральних добрив (для складських об’єктів, у яких планується зберігання пестицидів і мінеральних добрив);
технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для складських об’єктів, призначених для зберігання газоподібних, наливних та насипних товарів);
технічних паспортів (специфікацій) на: обладнання СВК; обладнання контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію МС та при виїзді з неї, зокрема засобів автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронних ваг з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку транспортних засобів на МС (для МС, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); обладнання для зважування товарів (крім МС, утворених на газосховищах, резервуарах чи частинах нафтопроводу, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);
документа, який підтверджує, що по частині магістрального нафтопроводу, призначеній для зберігання нафти в митному режимі МС безпосередньо в трубопроводі, не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти;
3) підписані заявником:
загальний план території, на якій знаходяться складські об’єкти, які планується використовувати як МС, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування СВК, розміщення всіх воріт і/або дверних отворів МС, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, всіх в’їздів і виїздів з прилеглої до МС території та план кожного об’єкта МС (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, СВК, внутрішнього обладнання тощо);
процедура експлуатації МС (далі – Процедура).
У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.»;
в абзаці першому пункту 3.4 слова «, погоджену утримувачем МС,» виключити;
абзаци перший, другий пункту 3.9 викласти у такій редакції:
«3.9. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу є:
встановлення факту надання заявником недостовірної інформації (даних) та/або підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості, або неподання відомостей, документів, визначених у пункті 3.3 цього розділу;».

2. У Положенні про склади тимчасового зберігання, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619:
1) у розділі І:
в абзаці восьмому пункту 1.2 слова «Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі – ЄАІС) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи (далі – ДФС)» замінити словами «Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі – ЄАІС)»;
в абзаці першому пункту 1.8 слово «ДФС» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику (далі – Держмитслужба)»;
2) у розділі ІІІ:
пункт 3.2 викласти у такій редакції:
«3.2. До Заяви про надання Дозволу додаються:
1) повідомлення заявника про реквізити реєстрації:
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, або об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), або самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду) або виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або іншого документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта(ів), виданого в установленому законодавством порядку;
2) засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії:
документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування СТЗ, або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об’єктів в установленому порядку;
наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони складських об’єктів та прилеглої до них території з відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян;
експлуатаційного дозволу (для складських об’єктів, у яких планується зберігання харчових продуктів тваринного походження) або санітарного паспорта на право одержання, зберігання та застосування пестицидів і мінеральних добрив (для складських об’єктів, у яких планується зберігання пестицидів і мінеральних добрив);
технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для складських об’єктів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);
технічних паспортів (специфікацій) на: обладнання СВК; обладнання контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію СТЗ та при виїзді з неї, зокрема засобів автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронних ваг з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку транспортних засобів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); обладнання для зважування товарів;
3) підписані заявником:
загальний план території, на якій знаходяться складські об’єкти, які планується використовувати як СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування СВК, розміщення всіх воріт і/або дверних отворів СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, всіх в’їздів і виїздів з прилеглої до СТЗ території, та план кожного об’єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, СВК, внутрішнього обладнання тощо);
перелік осіб, які матимуть право доступу на територію СТЗ.
У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.»;
абзац другий пункту 3.13 викласти у такій редакції:
«встановлення факту надання заявником недостовірної інформації (даних) та/або підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості, або неподання відомостей, документів, визначених у пункті 3.2 цього розділу;»;
3) абзац другий пункту 8.3 розділу VIII викласти у такій редакції:
«Структура та формат передавання даних розміщуються на офіційному вебсайті Держмитслужби.»;
4) у тексті Положення: 
слова «ЄАІС ДФС» замінити словом «ЄАІС»;
слово «ДФС» замінити словом «Держмитслужба» у відповідному відмінку;
слова «орган доходів і зборів» в усіх відмінках замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках;
5) у додатках 3 – 5, 7 до цього Положення слова «орган доходів і зборів» в усіх відмінках замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.


Директор Департаменту
митної політики						    Олександр МОСКАЛЕНКО

