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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від                         №

Зміни, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 461 і від 21 травня 2012 р. № 450
1. У Переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461:
1) доповнити після позиції
"2710
Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти"
такою позицією:
"2711 11 00 00
Скраплений газ природний";
2) доповнити після позиції
"2711 12 11 00 
2711 12 19 00 
2711 12 91 00 
2711 12 93 00 
2711 12 94 00 
2711 12 97 00 
2711 13 10 00 
2711 13 30 00 
2711 13 91 00 
2711 13 97 00 
2711 14 00 00 
2711 19 00 00
Скраплені (зріджені) гази (пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен і бутадієн, інші)"
такою позицією:
"2711 21 00 00***
Газ природний";
3) позицію
"3811 19 00 00
Антидетонатори інші"
замінити такою позицією:
"3811 11 10 00 
3811 11 90 00
3811 19 00 00
Антидетонатори";
4) доповнити після позиції
"3811 11 10 00 
3811 11 90 00
3811 19 00 00
Антидетонатори"
такими позиціями:
"3811 90 00 00
Інша хімічна продукція
3826 00 10 00 
3826 00 90 00
Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот";
5) доповнити після позиції
"8544*

Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з’єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з’єднувальними пристроями"
такою позицією:
"8702 (крім коду товару згідно з УКТЗЕД 8702 90 90)
Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія";
6) доповнити після позиції
"8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі"
такою позицією:
"8704 (крім кодів товарів згідно з УКТЗЕД 8704 21 10 00;  8704 22 10 00;  8704 23 10 00;  8704 31 10 00;  8704 32 10 00;  8704 90 00 00)
Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів";
7) позицію
"2707 10 90 00
Бензол для інших цілей"
замінити такою позицією:
"2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол";
8) доповнити після позиції
"2707 10 10 00
2707 10 90 00
Бензол"
такими позиціями:
"2707 20 10 00 
2707 20 90 00
Толуол
2707 30 10 00 
2707 30 90 00
Ксилол
2707 50 10 00 
2707 50 90 00
Суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 відсотків об’ємних одиниць або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86";
9) доповнити після позиції
"2709 00*

Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв)"
такими позиціями:
"2901 10 00 10
Бутан, ізобутан 
2901 10 00 90
Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану)";
10) доповнити позицію "2905 11 00 00     Метанол (метиловий спирт)" після слова "Метанол" словом "технічний";
11) доповнити після позиції
"2905 11 00 00
Метанол технічний (метиловий спирт)"
такою позицією:
"2909 19 10 00 
2909 19 90 10 
2909 19 90 20 
2909 19 90 90
Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД 2909 11 00 00)";
12) доповнити виноскою "***" такого змісту:
"*** Забезпечення сплати митних платежів здійснюється у разі, якщо кількість товарів в товарній партії, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом за періодичною митною декларацією, перевищує сумарну кількість таких товарів, які оформлювалися у митних режимах імпорту або митного складу протягом попередніх 365 днів за митними деклараціями, заповненими у звичайному порядку або за додатковими деклараціями до періодичних митних декларацій.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 "Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій":
1) у Положенні про митні декларації, затвердженому зазначеною постановою:
у підпункті 1 пункту 6 слова "та Податкового" замінити словами "та/або Податкового";
у підпункті 1 пункту 7 слова "та Податкового" замінити словами "та/або Податкового";
абзац другий пункту 10 після літери та цифр "М-16" доповнити словами "на паперовому носії", а після слова "комп'ютера" доповнити словами "у двох примірниках";
доповнити після пункту 20 пунктом 201 такого змісту:
"201. Електронна митна декларація М-16 вважається оформленою за наявностi внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення вiдмiтки про завершення митного оформлення та накладення на таку декларацію кваліфікованого електронного підпису посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.";
2) форму митної декларації М-16, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


"ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 450
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від                            №        )
ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 № _____ 
1. Назва митного органу________________________________
2. Накладна № _______________________________________
3. Рахунок № _________________________________________
4. Прізвище одержувача ________________________________
5. Країна відправлення _________________________________
6. Документи, відомості про дотримання встановлених 
обмежень для переміщення товарів (назва, номер, дата):
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

7. Підрозділ митного оформлення _____________________
8. Дата подання _____________________________________
9. Код валюти ______________________________________
10. Офіційний курс гривні до іноземної валюти ___________



________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
По-ряд-ко-вий но-мер
Найменування товару, його відмінні ознаки та вартість у валюті України або іноземній валюті
Кіль-кість /
одиниця виміру
Код згідно з УКТЗЕД
Нараховані митні платежі




мито
податок на додану вартість
інші
усього




ставка податку
сума
ставка податку
сума
ставка податку
сума
сума





гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок
гри-вень
копі-йок
11. Назва сортувальної станції ______________
12. Митні платежі нараховано ___________
                                                    (підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище посадової особи митного органу)
____________
(підпис)
__________________
(ініціали та прізвище декларанта) 
 
Ì³ñöå äëÿ â³äáèòêà îñîáèñòî¿ íîìåðíî¿ ïå÷àòêè


Ì³ñöå äëÿ â³äáèòêà ïå÷àòêè äåêëàðàíòà (çà íàÿâíîñò³)
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