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ЗВІТ
про базове відстеження результативності 

постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 979 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 21 травня 2012 р. № 450 і № 461»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 979 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня                
2012 р. № 450 і № 461».

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття акта
Метою прийняття постанови є:
виконання вимог Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і зборів» у частині зміни бази оподаткування податком 
на додану вартість для товарів, що ввозяться на митну територію України у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях;

удосконалення вимог використання митної декларації М-16, яка 
застосовується для декларування товарів, що пересилаються через митний 
кордон України у міжнародних експрес-відправленнях для громадян, у частині 
визначення кількості примірників декларації у разі її заповнення на паперовому 
носії;

актуалізація форми митної декларації М-16: внесення інформації про 
документи, відомості стосовно дотримання встановлених обмежень при 
переміщенні товарів, виключення граф про сплату акцизного податку, оскільки 
у разі декларування товарів, що оподатковуються акцизним податком, 
застосовується декларація іншого типу; проставляння відбитка печатки 
декларанта тільки у разі її наявності у декларанта тощо;

унеможливлення ухилення від сплати необхідних митних платежів при 
ввезенні деяких товарів на митну територію України та/або переміщення їх 
територією України прохідним та внутрішнім транзитом шляхом обов’язкового 
забезпечення сплати митних платежів, передбачених статтею 306 Митного 
кодексу України.

4. Строк виконання заходів з відстеження 
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Базове відстеження результативності постанови здійснено через рік після 
набрання нею чинності.

5. Тип відстеження 
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Базове відстеження результативності постанови здійснено статистичним 

методом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності постанови здійснено шляхом обробки та 
аналізу інформації, отриманої від митниць Держмитслужби, за показниками 
щодо митного оформлення ввезених товарів на митну територію України та/або 
переміщених територією України прохідним та внутрішнім транзитом за умови 
обов’язкового забезпечення сплати митних платежів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
1. Додаткові надходження до держбюджету та місцевих бюджетів відсутні, 

оскільки впровадження та дія акта не передбачають таких надходжень.
2. Дія постанови поширюється на всі підприємства, що здійснюють 

переміщення товарів через митний кордон України. Відповідно до                 
статті 455 Митного кодексу України станом на 01.01.2020 на обліку                      
в митних органах перебували 133 735 осіб.

3. Обсяг коштів та часу, які витрачаються платниками податків на 
виконання вимог регуляторного акта, не змінився, оскільки виконання акта не 
потребує додаткових фінансових і часових витрат.

4. Рівень поінформованості підприємств високий, оскільки                        
постанову опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 06.12.2019 № 235, 
українському інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» 
від 17.12.2020 № 97, ст. 3210, розміщено на офіційному вебпорталі Верховної 
Ради України, правовому порталі «ЛІГА:ЗАКОН».

5. За показниками щодо митного оформлення ввезених товарів на митну 
територію України та/або переміщених територією України прохідним та 
внутрішнім транзитом за умови обов’язкового забезпечення сплати митних 
платежів у період з 07.01.2020 по 07.01.2021:

оформлено 368 092 митні декларації, за якими здійснюється митне 
оформлення товарів за умови обов’язкового надання митним органам 
забезпечення сплати митних платежів;

середній час митного оформлення товарів, які переміщуються через 
митний кордон України за умови обов’язкового надання митним органам 
забезпечення сплати митних платежів, становив 42 хвилини 54 секунди;



3

переміщено товарів через митний кордон України за умови обов’язкового 
надання митним органам забезпечення сплати митних платежів 
56 924 суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (особами-резидентами, що 
задекларовані як отримувачі товару).

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей
На підставі результатів базового відстеження результативності постанови 

можна зробити висновок про те, що шляхом впровадження цього акта вдалося 
досягти визначених цілей, також це дозволило впорядкувати питання митного 
оформлення товарів із застосуванням різних типів декларацій, забезпечити 
контроль стосовно сплати митних платежів щодо ввезених товарів на митну 
територію України та/або переміщених територією України прохідним та 
внутрішнім транзитом.

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО


