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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання, пов’язані із застосуванням
ìèòíèõ äåêëàðàö³é îêðåìèõ òèï³â»

². Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè

Ïîëîæåííÿìè Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ªâðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñòâîì ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ ³ ¿õí³ìè äåðæàâàìè-÷ëåíàìè (ñòàòòÿ 76), ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 16.09.2014 ¹ 1678-VII (äàë³ – Óãîäà),  ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ Óêðà¿íîþ çàõîä³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ â ñï³ëüí³é òðàíçèòí³é ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî ïðîöåäóðó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó â³ä 20.05.1987 (äàë³ – Êîíâåíö³ÿ).
Êîíâåíö³ÿ º áàçîâèì ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ì³æ ªÑ òà ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè – ÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Öå äåòàëüíî ïðîïèñàíà ñèñòåìà ïðàâîâèõ íîðì, ùî ðåãóëþº âèìîãè äî ðåæèìó òðàíçèòíèõ ïåðåâåçåíü òîâàð³â òðåò³õ êðà¿í òà òîâàð³â ªÑ ³ êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿. Ç ³íøîãî áîêó, Êîíâåíö³ºþ âèçíà÷åí³ ïðèíöèïè ñï³âðîá³òíèöòâà é âçàºìîäîïîìîãè ìèòíèõ ñëóæá êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿.
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ áóäü-ÿêà òðåòÿ êðà¿íà ìîæå ñòàòè Äîãîâ³ðíîþ ñòîðîíîþ ö³º¿ Êîíâåíö³¿, ÿêùî ¿¿ çàïðîøåíî äåïîçèòàð³ºì Êîíâåíö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ïîçèö³¿ ñòîðîíè ªÑ äëÿ îòðèìàííÿ çàïðîøåííÿ äî Êîíâåíö³¿ Óêðà¿íà ìàº äîâåñòè ñïðîìîæí³ñòü âèêîíóâàòè ¿¿ óìîâè, çîêðåìà, âèêîðèñòîâóþ÷è â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó äî îäíîãî ðîêó íàö³îíàëüíèé ìîäóëü Íîâî¿ êîìï’þòåðèçîâàíî¿ òðàíçèòíî¿ ñèñòåìè (NCTS), ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äîãîâ³ðíèìè ñòîðîíàìè Êîíâåíö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà XV «Íàáëèæåííÿ ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà» äî ãëàâè 5 «Ìèòí³ ïèòàííÿ òà ñïðèÿííÿ òîðã³âë³» Óãîäè Óêðà¿íîþ áóëî âçÿòî çîáîâ’ÿçàííÿ, ùî ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ áóäóòü âïðîâàäæåí³ äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðîòÿãîì 1 ðîêó ç äàòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ö³ºþ Óãîäîþ.
Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà íåñå ïåâí³ ³ì³äæåâ³ âòðàòè â³ä íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ íà ñåáå â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Óãîäè.
Óðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ïðèéíÿòî Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 06.09.2018 ¹ 2530-VIII  «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó «ºäèíîãî â³êíà» òà îïòèì³çàö³¿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíèõ ïðîöåäóð ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè» (äàë³ – Çàêîí ¹ 2530).
Â³äïîâ³äíî äî àáçàöó âîñüìîãî ïóíêòó 40 ðîçä³ëó ² Çàêîíó ¹ 2530 òèì÷àñîâî, äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè Êîíâåíö³ºþ, ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, äëÿ äåêëàðóâàííÿ ó ìèòíèé ðåæèì òðàíçèòó òîâàð³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ì³æ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³, îêðåìèìè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Êîíâåíö³¿ òà Óêðà¿íîþ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìèòí³ äåêëàðàö³¿ îêðåìèõ òèï³â, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïàì ìèòíèõ äåêëàðàö³é, çàïðîâàäæåíèõ Êîíâåíö³ºþ.
Íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ âèìîã Çàêîíó ¹ 2530 ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.07.2019 ¹ 619 áóëî âíåñåíî â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿.
Ðàçîì ç òèì çì³íè, ïåðåäáà÷åí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.07.2019 ¹ 619, íå âðåãóëüîâóâàëè âñ³õ íåîáõ³äíèõ íîðìàòèâíèõ, ïðîöåäóðíèõ òà òåõí³÷íèõ ïèòàíü, âèêîíàííÿ á ÿêèõ íàäàâàëî ìîæëèâ³ñòü Óêðà¿í³ â ïîäàëüøîìó ñòàòè Äîãîâ³ðíîþ ñòîðîíîþ Êîíâåíö³¿. 
Òàê, äëÿ çä³éñíåííÿ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ùîäî ó÷àñò³ Óêðà¿íè â ñï³ëüí³é òðàíçèòí³é ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ïðèéíÿòî Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 12.09.2019 ¹ 78-IX «Ïðî ðåæèì ñï³ëüíîãî òðàíçèòó òà çàïðîâàäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ òðàíçèòíî¿ ñèñòåìè» 
(äàë³ – Çàêîí ¹ 78).
Â³äïîâ³äíî äî ïðèéíÿòîãî Çàêîíó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ â Óêðà¿í³ áóäå çàáåçïå÷åíî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñîâóâàòè óìîâè ðåæèìó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè Êîíâåíö³ºþ.
Îäíèìè ³ç çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì ¹ 78, º ïðèéíÿòòÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.
Òàêèì ÷èíîì, óðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ Çàêîíó ¹ 78, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Äåÿê³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é îêðåìèõ òèï³â».

Îñíîâí³ ãðóïè, íà ÿê³ ïðîáëåìà ñïðàâëÿº âïëèâ:
Ãðóïè
Òàê
Í³
Ãðîìàäÿíè

+
Äåðæàâà
+

Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñóá’ºêòè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
+


Âðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ íå ìîæå áóòè çä³éñíåíî çà äîïîìîãîþ:
ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ðåãóëþþòüñÿ âèêëþ÷íî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè;
÷èííîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà, îñê³ëüêè òàêèé àêò íå ïåðåäáà÷àº ìîæëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ òèï³â ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïåðåäáà÷åíèì Êîíâåíö³ºþ.

II. Ö³ë³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ

Çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ çîáîâ’ÿçàíü â ðàìêàõ âèêîíàííÿ Óãîäè.

III. Âèçíà÷åííÿ òà îö³íêà àëüòåðíàòèâíèõ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

1. Àëüòåðíàòèâí³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ:
Âèä àëüòåðíàòèâè
Îïèñ àëüòåðíàòèâè
Àëüòåðíàòèâà 1 

Ïðèéíÿòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Äåÿê³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é îêðåìèõ òèï³â».

Àëüòåðíàòèâà 2 

Íå ïðèéìàòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Äåÿê³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é îêðåìèõ òèï³â». Çàëèøèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, çàòâåðäæåíå ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2012 ¹ 450, áåç çì³í.

2. Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â äåðæàâè
Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1 
²ì³äæåâ³ âèãîäè âèñîê³, îñê³ëüêè ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè çîáîâ’ÿçàííÿ, âçÿò³ Óêðà¿íîþ â ðàìêàõ Óãîäè.
Ê³íöåâîþ ìåòîþ ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Êîíâåíö³¿ º ñòâîðåííÿ íàñêð³çíîãî êîíòðîëþ çà òðàíçèòíèìè ïåðåì³ùåííÿìè ì³æ êðà¿íàìè ó÷àñíèöÿìè Êîíâåíö³¿, ùî º ñóòòºâèì çàõîäîì ì³æíàðîäíîãî ìèòíîãî ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó.
Êð³ì òîãî, ç ïðèºäíàííÿì äî Êîíâåíö³¿ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â òåðèòîð³ºþ êðà¿í ó÷àñíèöü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ç
âèêîðèñòàííÿì ºäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè çà ºäèíîþ òðàíçèòíîþ äåêëàðàö³ºþ áåç ïîòðåáè îôîðìëåííÿ íîâî¿ òðàíçèòíî¿ äåêëàðàö³¿ â êîæí³é êðà¿í³.
Äîäàòêîâ³ âèòðàòè â³äñóòí³. 
Àëüòåðíàòèâà 2 
Â³äñóòí³
Çàëèøàºòüñÿ ÷èííå çàêîíîäàâñòâî áåç çì³í, íå çàáåçïå÷óºòüñÿ âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78.

3. Ïðÿìîãî âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí íåìàº. 

4. Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ

Ñòàíîì íà 1 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â ìèòíèõ îðãàíàõ ÿê îñîáè, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç òîâàðàìè, – 139232, ç íèõ àêòèâíî ïðàöþþ÷èõ ó 2020 ðîö³ – 36274.
Ïèòîìó âàãó ñóá’ºêò³â âåëèêîãî, ñåðåäíüîãî òà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà çàçíà÷èòè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ïðîáëåìà îäíàêîâî âïëèâàº íà âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ äîõîäó.

Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1 
Óðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ Óãîäè, â íàéáëèæ÷³ ðîêè Óêðà¿íà ïðèºäíàºòüñÿ äî Êîíâåíö³¿, ùî çì³íèòü ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ï³ä ÷àñ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ì³æ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³, îêðåìèìè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Êîíâåíö³¿ òà Óêðà¿íîþ.
Ïðèºäíàííÿ äî Êîíâåíö³¿ ìàòèìå ïåðåâàãè äëÿ ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â òåðèòîð³ºþ êðà¿í- ó÷àñíèöü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ºäèíîþ òðàíçèòíîþ äåêëàðàö³ºþ áåç ïîòðåáè îôîðìëåííÿ íîâî¿ äåêëàðàö³¿ â êîæí³é êðà¿í³ òà ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè.
Ïðîåêòîì ïîñòàíîâè ïåðåäáà÷åíî:
çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿ îêðåìèõ òèï³â, ó ÿêîìó âèçíà÷èòè âèìîãè äî îôîðìëåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é îêðåìèõ òèï³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ òîâàðè, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì ì³æ äâîìà ìèòíèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè àáî â ìåæàõ çîíè ä³ÿëüíîñò³ îäíîãî ìèòíîãî îðãàíó, äåêëàðóþòüñÿ ó ðåæèì ñï³ëüíîãî òðàíçèòó, à òàêîæ ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í äî òàêèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ¿õ â³äêëèêàííÿ òà âèçíàííÿ íåä³éñíèìè;
çàòâåðäèòè ôîðìó òðàíçèòíîãî ñóïðîâ³äíîãî äîêóìåíòà;
ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 òà çì³í, âíåñåíèõ äî ñòàòò³ 94 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî äåÿêèõ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ àâòîðèçîâàíèõ åêîíîì³÷íèõ îïåðàòîð³â»,  âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî âèòðàòè ÷àñó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç íåîáõ³äí³ñòþ çä³éñíåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðåæèìó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó ñòàíîâèòèìóòü:
ïðè çàïîâíåíí³ îäí³º¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ îêðåìîãî òèïó – â ñåðåäíüîìó áëèçüêî 30 õâ. íà 1 òîâàð â ìèòí³é äåêëàðàö³¿ îêðåìîãî òèïó.

×àñîâ³ âèòðàòè íà çàïîâíåííÿ îäí³º¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ îêðåìîãî òèïó íà îäèí òîâàð ïðèçâîäÿòü äî äîäàòêîâèõ âèòðàò â ñóì³: 14,16 ãðí (28,31 ãðí õ 30 õâ. / 60 õâ.).

Ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè Êîíâåíö³ºþ, áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ îäíà ìèòíà äåêëàðàö³ÿ îêðåìîãî òèïó íà âåñü ìàðøðóò òðàíçèòíîãî ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â â³ä ìèòíèö³ â³äïðàâëåííÿ îäí³º¿ äî ìèòíèö³ ïðèçíà÷åííÿ ³íøî¿ êðà¿íè-ó÷àñíèö³ Êîíâåíö³¿, à òàêîæ òåðèòîð³ºþ ³íøèõ êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿. Öå äîçâîëèòü óíèêíóòè íåîáõ³äíîñò³ îôîðìëþâàòè äîäàòêîâó ìèòíó äåêëàðàö³þ îêðåìîãî òèïó ó ïóíêò³ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ ªÑ ÷è ³íøèõ êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿.
Àëüòåðíàòèâà 2

Çàëèøàþ÷è ä³þ÷å ðåãóëþâàííÿ áåç çì³í, âèãîäè â³äñóòí³. 
Â³äñóòí³ñòü ïåðñïåêòèâ ïðèºäíàííÿ äî Êîíâåíö³¿ òà â³äïîâ³äíîãî ñïðîùåííÿ ïðîöåäóð ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè ì³æ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³, îêðåìèìè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Êîíâåíö³¿ òà Óêðà¿íîþ òðàíçèòîì.

IV. Âèá³ð íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

Ðåéòèíã ðåçóëüòàòèâíîñò³ (äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè)
Áàë ðåçóëüòàòèâíîñò³ (çà ÷îòèðèáàëüíîþ ñèñòåìîþ îö³íêè)
Êîìåíòàð³ ùîäî ïðèñâîºííÿ â³äïîâ³äíîãî áàëà
Àëüòåðíàòèâà 1

4
Ö³ë³ ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà áóäóòü äîñÿãíóò³ ïîâíîþ ì³ðîþ.
Àëüòåðíàòèâà 2

1
Не дозволяє досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Ðåéòèíã ðåçóëüòà-òèâíîñò³
Âèãîäè 
(ï³äñóìîê)
Âèòðàòè (ï³äñóìîê)
Îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ì³ñöÿ àëüòåðíàòèâè ó ðåéòèíãó
Àëüòåðíàòèâà 1
Â íàéáëèæ÷³ ðîêè Óêðà¿íà ìàº ïðèºäíàòèñü äî Êîíâåíö³¿, ùî çì³íèòü ïîðÿäîê âèêîíàííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ï³ä ÷àñ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ì³æ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³, îêðåìèìè êðà¿íàìè-÷ëåíàìè Êîíâåíö³¿ òà Óêðà¿íîþ.
Ïðèºäíàííÿ äî Êîíâåíö³¿ ìàòèìå ïåðåâàãè äëÿ ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â òåðèòîð³ºþ êðà¿í-ó÷àñíèöü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çà ºäèíîþ òðàíçèòíîþ äåêëàðàö³ºþ áåç ïîòðåáè îôîðìëåííÿ íîâî¿ äåêëàðàö³¿ â êîæí³é êðà¿í³ òà ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè.
Ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü äëÿ äåðæàâè ïðîäîâæóâàòè çä³éñíþâàòè çàõîäè â ðàìêàõ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ Óêðà¿íîþ çã³äíî ç Óãîäîþ.
Ê³íöåâîþ ìåòîþ ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Êîíâåíö³¿ º ñòâîðåííÿ íàñêð³çíîãî êîíòðîëþ çà òðàíçèòíèìè ïåðåì³ùåííÿìè ì³æ êðà¿íàìè ó÷àñíèöÿìè, ùî º ñóòòºâèì çàõîäîì ì³æíàðîäíîãî ìèòíîãî ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó.
Çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º íåîáõ³äíèì.
Â³äñóòí³. 
Ðåàë³çàö³ÿ íîðì ïðîåêòó ïîñòàíîâè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ òà ì³æíàðîäíî¿ äîïîìîãè.

 ª íàéá³ëüø îïòèìàëüíîþ ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ àëüòåðíàòèâ, îñê³ëüêè äàº çìîãó äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè.
Àëüòåðíàòèâà 2
Â³äñóòí³. 

Çàëèøàþ÷è ÷èííå ðåãóëþâàííÿ áåç çì³í, íå âèêîíóºòüñÿ çàâäàííÿ, âèçíà÷åíå Çàêîíîì
¹ 78.
Ïðè öüîìó â ìàéáóòíüîìó íå áóäå çìåíøåíî ÷àñîâèõ âèòðàò ï³äïðèºìñòâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèºäíàííÿì äî Êîíâåíö³¿ òà â³äïîâ³äíèì ñïðîùåííÿì ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé.
ª íàéã³ðøîþ, îñê³ëüêè íà â³äì³íó â³ä àëüòåðíàòèâè 1 íå äàº çìîãè äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.

V. Ìåõàí³çìè òà çàõîäè, ÿê³ çàáåçïå÷àòü ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè

1. Ìåõàí³çì ä³¿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Îñíîâíèì ìåõàí³çìîì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè òà ôàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ¿¿ ïîëîæåíü.
Ï³äãîòîâëåíèì ïðîåêòîì ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é îêðåìèõ òèï³â, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ òîâàðè, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì ì³æ äâîìà ìèòíèìè îðãàíàìè Óêðà¿íè àáî â ìåæàõ çîíè ä³ÿëüíîñò³ îäíîãî ìèòíîãî îðãàíó, äåêëàðóþòüñÿ ó ðåæèì ñï³ëüíîãî òðàíçèòó, ïîðÿäîê âíåñåííÿ çì³í äî òàêèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é, ¿õ â³äêëèêàííÿ òà âèçíàííÿ íåä³éñíèìè, à òàêîæ çàòâåðäæåííÿ ôîðìè òðàíçèòíîãî ñóïðîâ³äíîãî äîêóìåíòà.
Êð³ì öüîãî, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 òà çì³í, âíåñåíèõ äî ñòàòò³ 94 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî äåÿêèõ ïèòàíü ôóíêö³îíóâàííÿ àâòîðèçîâàíèõ åêîíîì³÷íèõ îïåðàòîð³â»,  ïðîåêòîì ïîñòàíîâè ïåðåäáà÷àºòüñÿ âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450.

2. Îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè âïðîâàäæåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà â ä³þ
Для впровадження цього регуляторного акта в дію необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Мінфіну.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, суб’єкти господарювання не нестимуть додаткових витрат. Відповідне програмне забезпечення для використання Україною в одноосібному порядку Нової комп’ютеризованої транзитної системи надано безкоштовно Литовською Митницею.
Тест малого підприємництва (М-тест) не проводився, оскільки суб’єкти малого підприємництва додаткових витрат на виконання регулювання не зазнають та будуть в однакових умовах з іншими суб’єктами підприємництва.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії є обмеженим, оскільки відповідно до пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 78 зазначений Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до набрання чинності для України Конвенцією.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів не передбачається. 
2. Дія акта поширюється на всі підприємства, що здійснюють переміщення товарів через митний кордон України в режимі транзиту та подають митну декларацію. 
3. Не передбачається додаткових витрат коштів та часу платників податків. 
4. Рівень поінформованості підприємств високий. Проект регуляторного акта розміщено на офіційному вебсайті Мінфіну (HYPERLINK "https://www.mof.gov.ua/" https://www.mof.gov.ua/) та після прийняття буде опублікований в офіційних джерелах.
5. В якості показників результативності розглядатимуться:
кількість оформлених митних декларацій окремого типу;
середній час митного оформлення товарів за митними деклараціями окремих типів;
кількість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – резидентів, які переміщують товари через митний кордон України в режимі транзиту.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом обробки та аналізу інформації, отриманої від митниць Держмитслужби.
Базове відстеження результативності акта буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через два роки з дня набрання ним чинності.
Виконавець із заходів відстеження – Державна митна служба України.
У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.


Міністр фінансів України 				                   Сергій МАРЧЕНКО
 

