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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
       
  від ______________                           Київ                                   № __________ 










Про затвердження Порядку розпорядження валютними цінностями (крім банківських металів), платіжними документами, що переходять у власність держави

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» та від 26 грудня 2001 року № 1724 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розпорядження валютними цінностями (крім банківських металів), платіжними документами, що переходять у власність держави (далі – Порядок), що додається.

2. Департаменту фінансової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 13 січня 1999 року № 11 «Про затвердження Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 1999 року за № 261/3554 (зі змінами).

4. Установити, що національна валюта, іноземна валюта всіх груп за Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (зі змінами), яка вилучена в юридичних і фізичних осіб розпорядниками валютних цінностей за порушення чинного законодавства до прийняття судового рішення чи іншого рішення про перехід у власність держави, а також прийнята митними органами на зберігання у випадках, передбачених чинним законодавством, виявлена будь-якими органами як безхазяйна, знахідка, спадкова, подарована державі, інкасується відповідними службами, що займаються перевезенням валютних цінностей до уповноважених банків, визначених до набрання чинності цим наказом, до моменту визначення уповноважених банків відповідно до пункту 1 розділу ІІ Порядку, але не довше шести місяців.

5. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Гелетія Ю. І. 

Міністр								         Сергій МАРЧЕНКО

