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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 461 і від 21 травня 2012 р. № 450»


Ìåòà: óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü ìèòíî¿ ñïðàâè.

Ï³äñòàâà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó àêòà
Ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 ³ â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450» (äàë³ – ïðîåêò ïîñòàíîâè)  ðîçðîáëåíî ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà òà ïðèâåäåííÿ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â âèùîãî ð³âíÿ.

Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ àêòà
Çã³äíî ³ç çì³íàìè äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – Êîäåêñ), âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 23 ëèñòîïàäà 2018 ð. ¹ 2628-VIII, çì³íèâñÿ ïðèíöèï âèçíà÷åííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü äëÿ òîâàð³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ îäåðæóâà÷³â – þðèäè÷íèõ îñ³á àáî ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 191.1.1 ïóíêòó 191.1 ñòàòò³ 191 Êîäåêñó ó ðàç³ ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ îòðèìóâà÷³â áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü º ¿õ ìèòíà âàðò³ñòü.
Âîäíî÷àñ ó ñòàòò³ 234 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàëèøèëàñü íîðìà ùîäî çàñòîñóâàííÿ ôàêòóðíî¿ âàðòîñò³ ÿê áàçè îïîäàòêóâàííÿ äëÿ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ (ïåðåñèëàþòüñÿ) íà àäðåñó þðèäè÷íèõ îñ³á.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, óðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çì³íè, âíåñåí³ äî Êîäåêñó, íåîáõ³äíî ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàêîíîäàâñòâà Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, çàòâåðäæåíå ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450 (äàë³ – Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿).
Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ óäîñêîíàëåííÿ âèìîã äî çàïîâíåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é ïîòðåáóþòü îêðåìèõ çì³í íîðìè, íàâåäåí³ â Ïîëîæåíí³ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåñèëàþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ, òà ïîòðåáóº çì³íè ôîðìà ö³º¿ äåêëàðàö³¿.
Òàêîæ, ó çâ’ÿçêó ³ç äîïîâíåííÿì çã³äíî ³ç çàêîíàìè ñòàòò³ 215 Êîäåêñó íîâèìè òîâàðàìè, ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê, ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïîòðåáóº àêòóàë³çàö³¿ ïåðåë³ê òîâàð³â, ââåçåííÿ ÿêèõ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà/àáî ïåðåì³ùåííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòð³øí³ì òðàíçèòîì çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè îáîâ’ÿçêîâîãî íàäàííÿ ìèòíèì îðãàíàì çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 (äàë³ – Ïåðåë³ê).
Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ â Óêðà¿íó ïðèðîäíîãî ãàçó, ÿêèé êëàñèô³êóºòüñÿ çà êîäîì 2711 21 00 00 çã³äíî ç ÓÊÒÇÅÄ, ïðîïîíóºòüñÿ äîïîâíèòè Ïåðåë³ê íîâèì òîâàðîì «Ãàç ïðèðîäíèé» òà âñòàíîâèòè ó ïðèì³òö³ äî Ïåðåë³êó îêðåì³ âèìîãè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó ðàç³ ïåðåì³ùåííÿ öüîãî òîâàðó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè çà ïåð³îäè÷íèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè.

3. Ñóòü ïðîåêòó àêòà
Ïîëîæåííÿìè ïðîåêòó ïîñòàíîâè ïðîïîíóþòüñÿ:
1) çì³íè äî ïîñòàíîâè  Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. 
¹ 450 â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ çì³í:
äî ïóíêò³â 6, 7 Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ íà áëàíêó ºäèíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî äîêóìåíòà ó çâ’ÿçêó ³ç çì³íàìè äî Êîäåêñó, âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 23 ëèñòîïàäà 2018 ð. ¹ 2628-VIII;
äî ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿ òà äîïîâíåííÿ öüîãî Ïîëîæåííÿ íîâèì ïóíêòîì 201 ùîäî âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííî¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16;
äî ôîðìè ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16, âèêëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿;
2) çì³íè äî ïîñòàíîâè  Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. 
¹ 461 â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ çì³í:
äî Ïåðåë³êó ùîäî éîãî äîïîâíåííÿ íîâèìè òîâàðàìè, ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê, òà ïðèðîäíèì ãàçîì;
äî ïðèì³òîê äî Ïåðåë³êó ùîäî âñòàíîâëåííÿ îêðåìèõ âèìîã ñòîñîâíî çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó ðàç³ ïåðåì³ùåííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè çà ïåð³îäè÷íèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè.

4. Ïðàâîâ³ àñïåêòè
Ïðàâîâ³äíîñèíè ó ö³é ñôåð³ ðåãóëþþòüñÿ:
Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè;
Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè;
постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій»;
постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461 «Про затвердження 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».

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку
Проект постанови не стосується реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.
 5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація проекту постанови не потребують фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

6. Прогноз впливу
Реалізація проекту постанови впливає на суб’єктів господарювання, які переміщують територією України прохідним та внутрішнім транзитом товари з обов’язковим наданням митним органам забезпечення сплати митних платежів.

Проект постанови не впливає на розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров’я; екологію та навколишнє природне середовище; інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка
Проектом постанови не затверджується документ державного планування, який готується з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав і інтересів територіальних громад, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення
З метою забезпечення відкритості та прозорості під час розробки нормативно-правових актів проект постанови підлягає оприлюдненню.

9. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною фіскальною службою України.

10. Правова експертиза
Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, тому громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Реалізація положень проекту постанови не впливатиме на представників обох статей.
12. Запобігання корупції
Правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у проекті постанови відсутні. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів
Критерієм реалізації проекту постанови стане:
приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. 
№ 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій» у відповідність до Закону України від 23 листопада 2018 р. № 2628-VIII в частині зміни принципу визначення бази оподаткування податком на додану вартість для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях для одержувачів – юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
удосконалення процедури використання митної декларації М-16 та її форми;
унеможливлення ухилення від сплати необхідних митних платежів при ввезенні в Україну товарів, з яких справляється акцизний податок, та природного газу у разі його переміщення через митний кордон України за періодичними митними деклараціями.
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