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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту наказу Міністерства фінансів України 
«Про внесення змін до Форми декларації митної вартості та 
Правил заповнення декларації митної вартості»

Зміст 
положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст 
відповідного положення (норми) проєкту акта
Форма декларації митної вартості
…
…

12. Кількість додаткових аркушів до цієї декларації

відсутній

12. Кількість додаткових аркушів до цієї декларації

121. Даю згоду на оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України.                               ТАК               НІ             
…
…
Правила заповнення декларації митної вартості
…
…
1.14. Метод визначення митної вартості товарів за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, не застосовується, якщо використані декларантом або уповноваженою ним особою відомості не підтверджені документально або не визначені кількісно і достовірні та/або відсутня хоча б одна із складових митної вартості, яка є обов’язковою при її обчисленні.

відсутній
1.14. Метод визначення митної вартості товарів за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, не застосовується, якщо використані декларантом або уповноваженою ним особою відомості не підтверджені документально або не визначені кількісно і достовірні та/або відсутня хоча б одна із складових митної вартості, яка є обов’язковою при її обчисленні.
1.15. За власним бажанням декларант може надати згоду на оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються ним через митний кордон України, шляхом проставлення відповідної відмітки у графі 121 ДМВ.
…
…
…
…
Графа 12
Зазначається кількість додаткових аркушів до основного аркуша ДМВ (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 1).

відсутній
Графа 12
Зазначається кількість додаткових аркушів до основного аркуша ДМВ (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 1).
Графа 121 
Відмічається знаком «X» потрібна відповідь («так» або «ні»).
У разі відповіді «так» інформація, яка міститься у графах 31, 33 та 45 в основному та додаткових аркушах митної декларації, буде оприлюднена на офіційному сайті ДФС у форматі відкритих даних.
…
…
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