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Повідомлення про оприлюднення 

проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461» 

 

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проєкту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. 

№ 461» (далі – проєкт постанови). 

Проєктом постанови передбачається врегулювати питання: 

застосування митної декларації на бланку єдиного адміністративного 

документа у зв’язку із змінами принципу визначення бази оподаткування 

митними платежами згідно із Митним та Податковим кодексом України для 

товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та 

експрес-відправленнях для одержувачів – юридичних осіб або фізичних осіб – 

підприємців; 

удосконалення форми митної декларації М-16, яка застосовується для 

декларування товарів, що пересилаються через митний кордон України у 

міжнародних експрес-відправленнях для громадян; 

доповнення переліку товарів, ввезення яких на митну територію України 

та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом 

здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення 

сплати митних платежів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 травня 2012 р. № 461, деякими новими товарами, з яких справляється 

акцизний податок згідно із змінами, внесеними законами до статті 215 

Податкового кодексу України після набрання чинності постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461. 

Проєкт постанови оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства 

фінансів України в мережі Інтернет (https://mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство». 

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження 

і пропозиції стосовно змісту проєкту постанови просимо надавати у письмовій 

та електронній формі за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, 

e-mail: zadorozhnyi@minfin.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 

01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
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