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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
       
  ______________                                 Київ                                      № __________ 




Про внесення змін до Форми декларації митної вартості та Правил заповнення декларації митної вартості

Відповідно до частини десятої статті 52 глави 8 розділу III Митного кодексу України, підпункту 2 пункту 1 Указу Президента України від 09 липня 2019 року № 505/2019 «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ:

1. Форму декларації митної вартості, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2012 року № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за № 984/21296, після графи «12» доповнити новою графою 121 такого змісту:
«
121. Даю згоду на оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України.                               ТАК               НІ             
».
2. У Правилах заповнення декларації митної вартості, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2012 року № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2012 року за 
№ 984/21296: 
1) розділ І доповнити новим пунктом 1.15 такого змісту:
«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.»;
2) розділ ІІІ після абзацу сорок п’ятого доповнити новими абзацами сорок шостим – сорок восьмим такого змісту:
«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.».
У зв’язку з цим абзаци сорок шостий – п’ятдесятий вважати відповідно абзацами сорок дев’ятим – п’ятдесят третім.

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

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Гутенка Д. В.


Міністр                 		                                                       О. МАРКАРОВА

