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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про деякі питання провадження митної брокерської діяльності»

1. Мета
Проект акта  розроблено з метою спрощення та автоматизації митних процедур з питань провадження митної брокерської діяльності, встановлення правил провадження такої діяльності та контролю за нею.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до частини першої статті 407 Митного кодексу України (далі – Кодекс) форми, порядок подання та розгляду заяв, порядок надання, зупинення дії, анулювання дозволів на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 Кодексу, а також правила провадження зазначених видів діяльності та порядок контролю за їх провадженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, якщо інше не передбачено Кодексом.
×èííèì Ïîðÿäêîì ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâ ³ íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîíòðîëþ çà íåþ, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³íô³íó â³ä 04.08.2015 ¹ 693 «Ïðî ä³ÿëüí³ñòü ìèòíèõ áðîêåð³â», çàðåºñòðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 27.08.2015 çà ¹ 1036/27481, íå ïåðåäáà÷åíî àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåäóð ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ç òàêèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³.  
Íà öåé ÷àñ ïðîöåäóðà çâ³ðÿííÿ â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó çàÿâ³ ïðî íàäàííÿ/ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó íà ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçãëÿä òàêèõ çàÿâ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ, ïåðåîôîðìëåííÿ, çóïèíåííÿ ä³¿, àíóëþâàííÿ äîçâîë³â òà âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ â³äîìîñòåé/çì³í äî ðåºñòðó ìèòíèõ áðîêåð³â â³äáóâàþòüñÿ ó ðó÷íîìó ðåæèì³. 
Çàçíà÷åíå ñóòòºâî âïëèâàº íà øâèäê³ñòü òà ÿê³ñòü íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ìàº ðèçèêè òà ïîòðåáè çàëó÷åííÿ çíà÷íèõ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â.
Òàêîæ íàðàç³ íå âñòàíîâëåíî ïðàâèë ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

3. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó àêòà
Ïðîåêòîì íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïðîïîíóºòüñÿ çàòâåðäèòè:
Ïîðÿäîê ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâ, íàäàííÿ, ïåðåîôîðìëåííÿ, çóïèíåííÿ ä³¿ òà àíóëþâàííÿ äîçâîë³â íà ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
Ïðàâèëà ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîðÿäîê êîíòðîëþ çà ¿¿ ïðîâàäæåííÿì;
ôîðìè çàÿâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâàäæåííÿì ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
форму витягу з реєстру митних брокерів.
Одночасно проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2015 № 693 «Про діяльність митних брокерів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.08.2015 за № 1036/27481, та виключити пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 26.12.2018 № 1142 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2019 за № 70/33041, і пункт 3 затверджених цим наказом Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.
Ïðîåêòîì àêòà ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü ïîäàííÿ çàÿâ ç ïèòàíü ïðîâàäæåííÿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ÷åðåç îñîáèñòèé êàá³íåò ªäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåá-ïîðòàëó «ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³» (äàë³ – ªäèíå â³êíî) òà îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåíü ³ â³äîìîñòåé ç ïèòàíü áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ªäèíå â³êíî. 
Ïðîåêòîì àêòà çàïðîâàäæóºòüñÿ ïðîöåäóðà ïîäàííÿ çàÿâ ç ïèòàíü ïðîâàäæåííÿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åëåêòðîííîìó ôîðìàò³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ÊÅÏ ÷åðåç îñîáèñòèé êàá³íåò; àâòîìàòè÷íà çâ³ðêà äàíèõ ñòîñîâíî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêèõ ä³é â îíîâëåíîìó ðåºñòð³ ìèòíèõ áðîêåð³â çà äîïîìîãîþ ïðîòîêîëó îáì³íó ³ç çîâí³øí³ìè ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè; àâòîìàòèçàö³ÿ ïðîöåñó çáèðàííÿ, îáðîáêè òà íàêîïè÷åííÿ ³íôîðìàö³¿; ñòâîðåííÿ îáë³êîâèõ çàïèñ³â, àóòåíòèô³êàö³ÿ òà îáë³ê êîðèñòóâà÷³â ³ ïîñàäîâèõ îñ³á Äåðæìèòñëóæáè; àâòîìàòèçîâàíå âåäåííÿ ðåºñòðó ìèòíèõ áðîêåð³â; äîñòóï ï³äïðèºìñòâ äî ïîâ³äîìëåíü òà â³äîìîñòåé ç ïèòàíü âëàñíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ªäèíå â³êíî.

4. Ïðàâîâ³ àñïåêòè
Ñòàòòÿ 407 Êîäåêñó, ï³äïóíêò 5 ïóíêòó 4 Ïîëîæåííÿ ïðî Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 20.08.2014 ¹ 375.

5. Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó àêòà íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèòðàò ç áþäæåòó.

6. Ïîçèö³ÿ çà³íòåðåñîâàíèõ ñòîð³í
Ïðîåêò àêòà íå ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðàâ òà ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ñîö³àëüíî-òðóäîâî¿ ñôåðè, ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿, à òàêîæ ñôåðè íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîåêò íàêàçó ï³äëÿãàº ïîãîäæåííþ ç Ì³í³ñòåðñòâîì öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ìèòíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ïðèêîðäîííîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ðåãóëÿòîðíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè òà ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ ï³äëÿãàº äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè.



7. Îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³
Ïðîåêò àêòà â³äïîâ³äàº çîáîâ’ÿçàííÿì Óêðà¿íè ó ñôåð³ ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ïðàâó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó (acquis ªÑ).
Ïðîåêò àêòà ñòîñóºòüñÿ ïèòàíü ³íôîðìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ íàö³îíàëüíèõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, åëåêòðîííî¿ äåìîêðàò³¿, íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã àáî öèôðîâîãî ðîçâèòêó. 
Ó ïðîåêò³ àêòà â³äñóòí³ ïîëîæåííÿ, ùî ïîðóøóþòü ïðàâà òà ñâîáîäè, ãàðàíòîâàí³ Êîíâåíö³ºþ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä, òà ïðèíöèïè çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, ì³ñòÿòü îçíàêè äèñêðèì³íàö³¿ ÷è ñòâîðþþòü ï³äñòàâè äëÿ äèñêðèì³íàö³¿, ì³ñòÿòü ðèçèêè â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ. 

8. Ïðîãíîç ðåçóëüòàò³â
Ðåàë³çàö³ÿ àêòà çàáåçïå÷èòü àâòîìàòèçàö³þ òà ñïðîùåííÿ ìèòíèõ ïðîöåäóð øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ó ñôåð³ ïðîâàäæåííÿ ìèòíî¿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîíòðîëþ çà íåþ, ì³í³ì³çóº ðèçèêè äîïóùåííÿ ïîìèëîê ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ïîâíîòè òà äîñòîâ³ðíîñò³ â³äîìîñòåé, çàçíà÷åíèõ ó çàÿâàõ ç ïèòàíü áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèêëþ÷èòü ëþäñüêèé ôàêòîð ï³ä ÷àñ íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâàäæåííÿ áðîêåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîíòðîëþ çà íåþ.
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