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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Зміст положення акта 
законодавства
Зміст відповідного положення 
проекту акта
Типова технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451
2. Терміни, що вживаються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:
2. Òåðì³íè, ùî âæèâàþòüñÿ ó ö³é Òèïîâ³é òåõíîëîã³÷í³é ñõåì³, ìàþòü òàêå çíà÷åííÿ:
{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491} 
â³ëüíà ïðàêòèêà - çàõîäæåííÿ ñóäíà çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ â ïîðò òà ïî÷àòîê âàíòàæíèõ îïåðàö³é áåç ó÷àñò³ íà áîðòó ñóäíà óïîâíîâàæåíèõ çä³éñíþâàòè â³äïîâ³äíèé êîíòðîëü äåðæàâíèõ îðãàí³â çà ð³øåííÿì, ùî ïðèéìàºòüñÿ öèìè îðãàíàìè íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ äî ïðèáóòòÿ ñóäíà â³äîìîñòåé;
інформаційна система портового співтовариства - організаційно-технічна система, що дає можливість портовому співтовариству за допомогою технічних і програмних засобів накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати, обмінюватися та передавати в електронній формі інформацію і документи, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, товарів, у тому числі вантажу і багажу, і транспортних засобів, відповідає законодавству про електронний документообіг та враховує принцип “єдиного вікна” міжнародної практики, рекомендації міжнародних організацій;
³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ – êîìåðö³éí³, ïîðòîâ³ àáî òðàíñïîðòí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çàêîíîäàâñòâó ïðî åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã ³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü äåðæàâíèì îðãàíàì òà ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ ³ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â íàêîïè÷óâàòè, ïåðåâ³ðÿòè, îáðîáëÿòè, çáåð³ãàòè, ïåðåäàâàòè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè ïðî îñ³á, òîâàðè ³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ³ îáì³íþâàòèñÿ òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ òà äîêóìåíòàìè;
каботаж - переміщення судна із закритим або відкритим кордоном між портами України в межах територіального моря і внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі територіального моря України;
êàáîòàæ - ïåðåì³ùåííÿ ñóäíà ³ç çàêðèòèì àáî â³äêðèòèì êîðäîíîì ì³æ ïîðòàìè Óêðà¿íè â ìåæàõ òåðèòîð³àëüíîãî ìîðÿ ³ âíóòð³øí³õ âîä Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ñë³äóâàííÿ ðåêîìåíäîâàíèì êóðñîì ñóäíó ç â³äêðèòèì êîðäîíîì äîçâîëÿºòüñÿ òèì÷àñîâèé âèõ³ä çà ìåæ³ òåðèòîð³àëüíîãî ìîðÿ Óêðà¿íè;
портове співтовариство - державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, державні органи, уповноважені здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, правоохоронні органи, залізничні станції, які знаходяться на території порту, портові оператори, агентські організації (морські агенти), перевізники та експедитори, інші суб'єкти господарювання, що провадять у морських портах та за їх межами діяльність з транспортування або обробки товарів, контейнерів, пасажирів, багажу і транспортних засобів, яка спрямована на забезпечення виконання технологічних процесів, що здійснюються на території зазначених об'єктів, будь-яких взаємопов'язаних процесів обміну інформацією і документами щодо пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, багажу, що переміщуються ними через державний кордон;
ïîðòîâå ñï³âòîâàðèñòâî — äåðæàâí³ îðãàíè òà ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ìîðñüêèõ ïîðòàõ òà çà ¿õ ìåæàìè ³ç òðàíñïîðòóâàííÿ, îáðîáêè ÷è îôîðìëåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, êîíòåéíåð³â, òîâàð³â, îôîðìëåííÿ îñ³á àáî ³íøó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ìîðñüêîãî ïîðòó;
судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і пройшло прикордонний контроль;
судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.
Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України” та інших нормативно-правових актах.
судно з відкритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і пройшло прикордонний контроль;
судно із закритим кордоном - судно, що прибуло з-за кордону в Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.
²íø³ òåðì³íè ³ ïîíÿòòÿ âæèâàþòüñÿ ó çíà÷åíí³, íàâåäåíîìó â Ìèòíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè, Çàêîíàõ Óêðà¿íè “Ïðî ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü”, “Ïðî äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè”, “Ïðî Äåðæàâíó ïðèêîðäîííó ñëóæáó Óêðà¿íè” òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ.
3. Ïðîïóñê ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â çä³éñíþºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí (äàë³ - ïóíêòè ïðîïóñêó), ïîçà ïóíêòàìè ïðîïóñêó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü”, òà íà òåðèòîð³¿ ñóì³æíèõ äåðæàâ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 26 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó.
Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.
3. Ïðîïóñê ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â çä³éñíþºòüñÿ ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí (äàë³ - ïóíêòè ïðîïóñêó), ïîçà ïóíêòàìè ïðîïóñêó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü”, òà íà òåðèòîð³¿ ñóì³æíèõ äåðæàâ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 26 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó.
Ïðîïóñê ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí îñîáèñòèõ ðå÷åé îñ³á çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Відсутній
31. Äî ïðèáóòòÿ òîâàð³â íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè äî ìèòíîãî îðãàíó, ó çîí³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî ðîçòàøîâàíî ïóíêò ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè, äå òîâàðè âïåðøå ïåðåòíóòü ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè, ïåðåâ³çíèêîì, ùî ïåðåì³ùóº òîâàðè, àáî â³ä éîãî ³ìåí³ ³íøîþ îñîáîþ ïîäàºòüñÿ çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðèáóòòÿ.
Ó ðàç³ êîëè âîäíèé àáî ïîâ³òðÿíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á ³ç òîâàðàìè âïåðøå ïåðåòíå ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó çîí³ ä³ÿëüíîñò³ ìèòíîãî îðãàíó áåç ïðèáóòòÿ â ïóíêò ïðîïóñêó, ðîçòàøîâàíèé ó çîí³ ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ìèòíîãî îðãàíó, çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðèáóòòÿ ìîæå ïîäàâàòèñÿ äî ³íøîãî ìèòíîãî îðãàíó, í³æ çàçíà÷åíèé â àáçàö³ ïåðøîìó öüîãî ïóíêòó, — äî ìèòíîãî îðãàíó, ó çîí³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî ðîçòàøîâàíèé ïóíêò ïðîïóñêó, â ÿêèé ôàêòè÷íî ïðèáóäå òðàíñïîðòíèé çàñ³á ³ç òîâàðàìè ç ìåòîþ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ, çà íàÿâíîñò³ îáñòàâèí íåïåðåáîðíî¿ ñèëè, ÿê³ íå äàëè çìîãè ïåðåâ³çíèêîâ³ ïðèáóòè íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ÷åðåç ïóíêò ïðîïóñêó, â ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî ïîäàíî¿ çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðèáóòòÿ ïåðåäáà÷àëîñÿ çä³éñíèòè ïåðåòèí ìèòíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè, äîçâîëÿºòüñÿ ïðîõîäæåííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ³ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ïðîïóñê ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ³íøîìó ïóíêò³ ïðîïóñêó, â ÿêèé ôàêòè÷íî ïðèáóâ òðàíñïîðòíèé çàñ³á ³ç òîâàðàìè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ïåðåâ³çíèê îäðàçó ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ íà òåðèòîð³þ ïóíêòó ïðîïóñêó ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº ìèòíîìó îðãàíó ïðî íàÿâí³ñòü îáñòàâèí íåïåðåáîðíî¿ ñèëè, à òàêèé ìèòíèé îðãàí íåãàéíî ïîâ³äîìëÿº ïðî çâåðíåííÿ ïåðåâ³çíèêà ìèòíîìó îðãàíîâ³, ó çîí³ ä³ÿëüíîñò³ ÿêîãî ïåðåäáà÷àâñÿ ïåðåòèí ìèòíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè.
Відсутній
32. Ïîäàííÿ çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðèáóòòÿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 31 ö³º¿ Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè çä³éñíþºòüñÿ ó ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
Ïðîïóñê ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ¿õ ïåðåâîçÿòü, çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ ïîäàííÿ äî ìèòíîãî îðãàíó çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðèáóòòÿ òà âèêîíàííÿ íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, âèçíà÷åíèõ çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ðèçèê³â çà òàêîþ äåêëàðàö³ºþ.
Â³äñóòí³ñòü íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé ó ïóíêò³ ïðîïóñêó çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðèáóòòÿ íà òîâàðè, êð³ì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, º ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó ïðîïóñêó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ¿õ ïåðåâîçÿòü.
Відсутній
33. Äëÿ ïîäàííÿ çàãàëüíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðèáóòòÿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ ó ðàç³, ÿêùî òàêèìè ñèñòåìàìè çàáåçïå÷óºòüñÿ:
1) ïîäàííÿ (ïåðåäà÷à) çàãàëüíèõ äåêëàðàö³é ïðèáóòòÿ â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü òà ó ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè;
2) ö³ë³ñí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ùî ïîäàºòüñÿ (íåäîïóùåííÿ âíåñåííÿ òàêèìè ñèñòåìàìè áóäü-ÿêèõ çì³í äî çì³ñòó òà îáñÿãó â³äîìîñòåé, âíåñåíèõ äî çàãàëüíèõ äåêëàðàö³é ïðèáóòòÿ â³äïîâ³äíèìè îñîáàìè);
3) íàäñèëàííÿ îñîá³, ÿêà ïîäàëà çàãàëüíó äåêëàðàö³þ ïðèáóòòÿ, ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà, ïðèñâîºíîãî òàê³é äåêëàðàö³¿ àâòîìàòèçîâàíîþ ñèñòåìîþ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ, òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé;
4) ïåðåäàâàííÿ çàãàëüíèõ äåêëàðàö³é ïðèáóòòÿ â³äïîâ³äíî äî ôîðìàò³â, ñòðóêòóðè äîêóìåíò³â, ïðîòîêîë³â îáì³íó äàíèìè òà òåõí³÷íèõ ñïåöèô³êàö³é, âèçíà÷åíèõ Äåðæìèòñëóæáîþ.
4. Про в’їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних засобів інформація подається органу охорони державного кордону і митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення.
4. Ïðî â’¿çä (ïðèáóòòÿ) ó ïóíêò ïðîïóñêó îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³íôîðìàö³ÿ ïîäàºòüñÿ îðãàíó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó ³ ìèòíîìó îðãàíó óïîâíîâàæåíèìè ïðåäñòàâíèêàìè àäì³í³ñòðàö³¿ ïîðòó, àåðîïîðòó (àåðîäðîìó), ïðèêîðäîííî¿ çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ (çàëåæíî â³ä âèäó ñïîëó÷åííÿ òà õàðàêòåðó òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü) ÷è ïåðåâ³çíèê³â (àâ³àêîìïàí³é, ³íøèõ òðàíñïîðòíèõ îðãàí³çàö³é), ÿê³ çä³éñíþþòü ðåéñîâ³ àáî ïîçàðåéñîâ³ (÷àðòåðí³) ïåðåâåçåííÿ.
Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник заявляє про готовність до контролю і пред’являє посадовим особам органу охорони державного кордону і митного органу документи, установлені Митним кодексом України, нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті, на транспортний засіб і товари).
Ï³ñëÿ â’¿çäó (ïðèáóòòÿ) ó ïóíêò ïðîïóñêó äåêëàðàíò, óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà àáî ïåðåâ³çíèê çàÿâëÿº ïðî ãîòîâí³ñòü äî êîíòðîëþ ³ ïîäàº ïîñàäîâèì îñîáàì îðãàíó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó é ìèòíîãî îðãàíó â³äîìîñò³ àáî äîêóìåíòè, óñòàíîâëåí³ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè (îñîáèñò³, íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á ³ òîâàðè), ó ôîðì³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, ÷è íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿ àáî ¿õ åëåêòðîíí³ (ñêàíîâàí³) êîï³¿, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ.
Відсутній
Äëÿ ïîäàííÿ äåêëàðàíòîì, óïîâíîâàæåíîþ íèì îñîáîþ àáî ïåðåâ³çíèêîì çàçíà÷åíèõ ó öüîìó ïóíêò³ â³äîìîñòåé àáî äîêóìåíò³â ÷è åëåêòðîííèõ (ñêàíîâàíèõ) êîï³é äîêóìåíò³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ºäèíèé äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé âåáïîðòàë “ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³” (äëÿ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â òà â³äîìîñòåé ìèòíèì îðãàíàì, äåðæàâíèì îðãàíàì, óïîâíîâàæåíèì çä³éñíþâàòè çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ (äàë³ — êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè) àáî ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíà ñèñòåìà ìèòíèõ îðãàí³â (äëÿ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â òà â³äîìîñòåé ìèòíèì îðãàíàì) ÷è â³äïîâ³äíà ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ (äëÿ ïîäàííÿ äîêóìåíò³â òà â³äîìîñòåé ìèòíèì îðãàíàì, îðãàíàì îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó òà êîíòðîëþþ÷èì îðãàíàì).
5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення - контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення - контролю на безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення - контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.
5. Îñîáè, òðàíñïîðòí³ çàñîáè ³ òîâàðè ïðîïóñêàþòüñÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ïðèêîðäîííîãî, ìèòíîãî êîíòðîëþ, ó ðàç³ àâòîìîá³ëüíîãî ñïîëó÷åííÿ - êîíòðîëþ çà ì³æíàðîäíèìè ïåðåâåçåííÿìè ïàñàæèð³â ³ òîâàð³â àâòîìîá³ëüíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, ó ðàç³ ïîâ³òðÿíîãî ñïîëó÷åííÿ - êîíòðîëþ íà áåçïåêó, ó ðàç³ ìîðñüêîãî, ð³÷êîâîãî òà ïîðîìíîãî ñïîëó÷åííÿ - êîíòðîëþ ñóäåí ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïëàâàííÿ.
У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.
Ó âèïàäêàõ, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, îðãàíè îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó çä³éñíþþòü ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ïåðåâ³ðêó ð³âíÿ ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пунктах пропуску здійснюється посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030.
Òîâàðè, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè (ó òîìó ÷èñë³ ç ìåòîþ òðàíçèòó) ³ âè÷åðïíèé ïåðåë³ê ÿêèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 319 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïðîïóñêàþòüñÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè ï³ñëÿ çä³éñíåííÿ â ïóíêòàõ ïðîïóñêó ìèòíèìè îðãàíàìè çàõîä³â îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ øëÿõîì ïîïåðåäíüîãî äîêóìåíòàëüíîãî êîíòðîëþ. Ïîïåðåäí³é äîêóìåíòàëüíèé êîíòðîëü ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ äåêëàðàíòîì, óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ àáî ïåðåâ³çíèêîì äîêóìåíò³â ³ â³äîìîñòåé, ó òîìó ÷èñë³ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåáïîðòàëó “ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³”.
Відсутній
Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ïîïåðåäíüîãî äîêóìåíòàëüíîãî êîíòðîëþ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíèõ îðãàí³â çàëó÷àþòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ çàõîä³â îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ ïîñàäîâ³ îñîáè êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ â ïóíêòàõ ïðîïóñêó ïåðåâèùåííÿ äîïóñòèìîãî ð³âíÿ ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïîñàäîâèìè îñîáàìè îðãàíó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó çàëó÷àþòüñÿ ïîñàäîâ³ îñîáè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ íèìè ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî ðàä³àö³éíó áåçïåêó.
Відсутній
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî (ñàí³òàðíîãî) îãëÿäó ÷ëåí³â åê³ïàæ³â (áðèãàä), ïàñàæèð³â òà ³íøèõ îñ³á, ÿê³ ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà¿íè â ïóíêò³ ïðîïóñêó, ïðîâåäåííÿ ïðèêîðäîííîãî, ìèòíîãî òà ³íøèõ âèä³â êîíòðîëþ, ó òîìó ÷èñë³ ïîïåðåäíüîãî äîêóìåíòàëüíîãî êîíòðîëþ, çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàçíà÷åíîãî îãëÿäó. ²í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íîãî (ñàí³òàðíîãî) îãëÿäó ìîæå ïîñàäîâà îñîáà îðãàíó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó, ìèòíîãî îðãàíó ÷è îñîáà, óïîâíîâàæåíà ïðîâîäèòè ìåäè÷íèé (ñàí³òàðíèé) îãëÿä.
Відсутній
Ó ðàç³ òðàíñêîðäîííîãî ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â âèâàíòàæåííÿ àáî ïåðåâàíòàæåííÿ ³ç òðàíñïîðòíîãî çàñîáó òàêèõ òîâàð³â ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ ïóíêòó ïðîïóñêó àáî ïîçà ïóíêòàìè ïðîïóñêó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü”, çä³éñíþºòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì ìèòíîãî îðãàíó çà óìîâè íàÿâíîñò³ ïèñüìîâî¿ çãîäè (ïîâ³äîìëåííÿ) íà òðàíñêîðäîííå ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â, îòðèìàíî¿ ìèòíèì îðãàíîì â³ä Ì³íäîâê³ëëÿ ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàí³çìó “ºäèíîãî â³êíà” â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
6. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем. Послідовність здійснення прикордонного та митного контролю може змінюватись. Зазначені види контролю можуть також здійснюватись одночасно. Послідовність проведення видів контролю визначається технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон.
Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України “Про прикордонний контроль”.
Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем. Послідовність здійснення прикордонного та митного контролю може змінюватись. Зазначені види контролю можуть також здійснюватись одночасно. Послідовність проведення видів контролю визначається технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон.
Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України “Про прикордонний контроль”.
Ìèòíèé êîíòðîëü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî òèïîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ ñõåì ìèòíîãî êîíòðîëþ, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі - контролюючі органи), такі особи залучаються для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску. Якщо такої можливості немає, транспортні засоби відправляються у пункт пропуску, куди посадові особи відповідного контролюючого органу можуть прибути.
Âèêëþ÷èòè
Пропуск товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється на підставі позитивних результатів здійснення державних видів контролю у митних органах відправлення. Видані контролюючими органами документи, які супроводжують транспортні засоби, що їх переміщують, і товари, митним органам не пред’являються. Посадові особи контролюючих органів до здійснення контролю не залучаються та до пункту пропуску не викликаються.
Âèêëþ÷èòè
Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів контролюючими органами України та суміжних держав може здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за її межами.
Â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â òà ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè Óêðà¿íè òà ñóì³æíèõ äåðæàâ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ñï³ëüíèé êîíòðîëü ÿê íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.
7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) та форму проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на митну територію України):
для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою контролюючого органу;
для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного органу у формі попереднього документального контролю.
У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є певна кількість товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає відповідним видам державного контролю, попередній документальний контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних органів та для проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.
У разі коли у пункті пропуску не функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, товари підлягають радіологічному та/або попередньому документальному контролю, який здійснюється в такій послідовності:
перший етап - здійснення радіологічного контролю посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу;
другий етап - попередній документальний контроль посадовою особою митного органу. Після здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.
У пунктах пропуску, в яких функціонують комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль товарів здійснюється виключно у разі перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.
Інформація про перевищення природного радіаційного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, передається Держекоінспекції в порядку, встановленому Держекоінспекцією та власником такого обладнання.
Якщо на момент встановлення необхідності здійснення радіологічного контролю митний контроль здійснено, відмітки про здійснення митного контролю скасовуються.
Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу.
У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки про здійснення радіологічного контролю проставляються в такій системі.
Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” з метою впровадження, забезпечення функціонування та розвитку інформаційної системи портового співтовариства:
визначає:
- структуру та формат обміну даними в інформаційній системі портового співтовариства;
- форми електронних документів;
- технічні та технологічні умови створення, впровадження і функціонування інформаційної системи портового співтовариства;
- порядок і умови підключення та використання інформаційної системи портового співтовариства;
розробляє:
- плани заходів щодо створення, впровадження та розвитку інформаційної системи портового співтовариства;
- плани заходів щодо застосування документів в електронній формі замість документів на папері;
- технологічні схеми обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства.
Зазначені документи затверджуються державним підприємством “Адміністрація морських портів України”. У разі коли документи (або зміни до них), зазначені в абзацах десятому, шістнадцятому і сімнадцятому цього пункту, стосуються виконання функцій державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, вони затверджуються за погодженням з відповідними органами.
Документи, зазначені в абзацах дев’ятому - сімнадцятому цього пункту, є обов’язковими для виконання портовим співтовариством.
У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства під час здійснення відповідного виду контролю державними органами за умови відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, після закінчення часу, визначеного технологічною схемою обробки і оформлення осіб, транспортних засобів, товарів, у тому числі вантажів та багажу, пасажирів у морських портах з використанням інформаційної системи портового співтовариства, в інформаційну систему портового співтовариства автоматично вноситься позитивне рішення про результати здійснення контролю.
Інформаційна система портового співтовариства після впровадження в морському порту використовується портовим співтовариством під час виконання операцій з товарами і транспортними засобами. Інформаційна система портового співтовариства використовується на підставі угод про інформаційне співробітництво, укладених державним підприємством “Адміністрація морських портів України” з кожним із таких державних органів і суб’єктів господарювання.
Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, проставляються в такій системі.
7. Ó÷àñíèêàìè ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ÷è îêðåìî êîæíèì ³ç éîãî ó÷àñíèê³â ç óðàõóâàííÿì ö³º¿ Òèïîâî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ñõåìè âïðîâàäæóþòüñÿ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿.
Ñòðóêòóðó òà ôîðìàò îáì³íó äàíèìè, ôîðìè åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, òåõíîëîã³÷í³ óìîâè ñòâîðåííÿ, âïðîâàäæåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ, ïîðÿäîê ³ óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ âèçíà÷àþòü âëàñíèêè ñèñòåì øëÿõîì óêëàäàííÿ ç ó÷àñíèêàìè ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà óãîä ïðî ³íôîðìàö³éíèé îáì³í ³ â³äïîâ³äíèõ ïðîòîêîë³â äî íèõ. Ó ðàç³ êîëè äàíèìè òà äîêóìåíòàìè áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ ó÷àñíèêè ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà – äåðæàâí³ îðãàíè, ùî ðåàë³çóþòü äåðæàâíó ïîë³òèêó ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³, ñòðóêòóðà òà ôîðìàò îáì³íó äàíèìè, ôîðìè åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â ïîãîäæóþòüñÿ ³ç çàçíà÷åíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè. Ó÷àñíèêè ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà – äåðæàâí³ îðãàíè âèêîðèñòîâóþòü ñèñòåìè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³.
Ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ â ìîðñüêîìó ïîðòó â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî âèäó êîíòðîëþ, ó òîìó ÷èñë³ ïðî ïåðåâ³ðêó ð³âíÿ ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ìîæå âíîñèòèñÿ â³äïîâ³äíèì äåðæàâíèì îðãàíîì áåçïîñåðåäíüî äî òàêî¿ ñèñòåìè àáî øëÿõîì íàëàøòóâàííÿ äîñòóïó äëÿ êîðèñòóâà÷³â ç ìåòîþ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ì³æ ñèñòåìàìè.
Âëàñíèêè ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ íàäàþòü ùîì³ñÿ÷íî Äåðæìèòñëóæá³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíî íàÿâíó â ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ ³íôîðìàö³þ ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî âèäó êîíòðîëþ, ó òîìó ÷èñë³ ïðî ïåðåâ³ðêó ð³âíÿ ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äëÿ îïðèëþäíåííÿ Äåðæìèòñëóæáîþ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ¿¿ âåáñàéò³. Ôîðìàò ³ ñòðóêòóðà ³íôîðìàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ Äåðæìèòñëóæáîþ.
…
…
10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.
Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор проводить перевірку маси брутто контейнерів, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов’язкової перевірки маси брутто подаються портовим оператором морському агентові. Перевірка маси брутто контейнерів проводиться за товаросупровідними (товаротранспортними) документами, а в разі відсутності документів, що підтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за рахунок представника вантажовласника.
10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки мореплавства.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ìîðåïëàâñòâà ïîðòîâèé îïåðàòîð ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó ìàñè áðóòòî êîíòåéíåð³â, ùî ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàâàíòàæåííÿ íà ñóäíî. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ïåðåâ³ðêè ìàñè áðóòòî ïîäàþòüñÿ ïîðòîâèì îïåðàòîðîì ìîðñüêîìó àãåíòîâ³. Ïåðåâ³ðêà ìàñè áðóòòî êîíòåéíåð³â ïðîâîäèòüñÿ çà òîâàðîñóïðîâ³äíèìè (òîâàðîòðàíñïîðòíèìè) äîêóìåíòàìè, à â ðàç³ â³äñóòíîñò³ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ìàñó áðóòòî êîíòåéíåðà, ïðîâîäèòüñÿ éîãî çâàæóâàííÿ çà ðàõóíîê ïðåäñòàâíèêà âàíòàæîâëàñíèêà.
У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відомості щодо результатів проведення перевірки маси брутто контейнерів передаються від портового оператора морському агентові з використанням такої системи.
²íôîðìàö³ÿ ïðî çàãàëüíó âàãó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà/àáî êîíòåéíåð³â, îòðèìàíà ç íàÿâíèõ ó ïîðòó åëåêòðîííèõ ñèñòåì çâàæóâàííÿ, îáîâ’ÿçêîâî âíîñèòüñÿ äî ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ òà º äîñòóïíîþ äëÿ ó÷àñíèê³â ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà.
Капітан судна (представник судновласника, морський агент, оператор морського термінала, який обслуговує яхти) заздалегідь, щонайменше за чотири години до приходу або відходу судна, звертається з використанням наявних засобів комунікації до адміністрації порту, підрозділу охорони державного кордону, митного органу та інших контролюючих органів та надає документи, передбачені Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, для здійснення прикордонного, митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного контролю. Контроль, як правило, здійснюється документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.
Êàï³òàí ñóäíà (ïðåäñòàâíèê ñóäíîâëàñíèêà, ìîðñüêèé àãåíò, îïåðàòîð ìîðñüêîãî òåðì³íàëà, ÿêèé îáñëóãîâóº ÿõòè) çàçäàëåã³äü, ùîíàéìåíøå çà ÷îòèðè ãîäèíè äî ïðèõîäó àáî â³äõîäó ñóäíà, çâåðòàºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì íàÿâíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ïîðòó, ï³äðîçä³ëó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó, ìèòíîãî îðãàíó òà ³íøèõ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â òà íàäàº äîêóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³ Êîíâåíö³ºþ ïðî ïîëåãøåííÿ ì³æíàðîäíîãî ìîðñüêîãî ñóäíîïëàâñòâà 1965 ðîêó, äëÿ çä³éñíåííÿ ïðèêîðäîííîãî, ìèòíîãî êîíòðîëþ òà ³íøèõ âèä³â êîíòðîëþ. Êîíòðîëü, ÿê ïðàâèëî, çä³éñíþºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî ó ïðèì³ùåííÿõ îðãàí³â, ÿê³ ïðîâîäÿòü ö³ âèäè êîíòðîëþ, äî ïðèáóòòÿ (âèáóòòÿ) ñóäíà äî (³ç) ïîðòó.
Відсутній
Ó ðàç³ ôóíêö³îíóâàííÿ â ìîðñüêîìó ïîðòó â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ³ äîêóìåíòàìè â åëåêòðîíí³é ôîðì³, íåîáõ³äíèìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî ñóäíà â³ëüíî¿ ïðàêòèêè, çä³éñíþºòüñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿.
У разі необхідності здійснення контролю безпосередньо на судні такий контроль здійснюється посадовими особами контролюючих органів, якими ініційовано проведення контролю на судні, без затримки вантажних операцій.
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ áåçïîñåðåäíüî íà ñóäí³ òàêèé êîíòðîëü çä³éñíþºòüñÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè òèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ÿêèìè ³í³ö³éîâàíî ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ íà ñóäí³, áåç çàòðèìêè âàíòàæíèõ îïåðàö³é.
У такому разі співробітник контролюючого органу у генеральній (загальній) декларації зазначає підставу для здійснення контролю. У разі функціонування в морському порту інформаційної системи портового співтовариства підстава зазначається у такій системі.
Ó òàêîìó ðàç³ ïîñàäîâà îñîáà äåðæàâíîãî îðãàíó â ãåíåðàëüí³é (çàãàëüí³é) äåêëàðàö³¿ çàçíà÷àº ï³äñòàâó äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ. Ó ðàç³ ôóíêö³îíóâàííÿ â ìîðñüêîìó ïîðòó â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ ï³äñòàâà çàçíà÷àºòüñÿ ó òàê³é ñèñòåì³.
Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними для прийняття рішення про необхідність здійснення контролю безпосередньо на судні, між адміністрацією порту, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб'єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, здійснюється з використанням такої системи.
Îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ³ äîêóìåíòàìè â åëåêòðîíí³é ôîðì³, íåîáõ³äíèìè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ áåçïîñåðåäíüî íà ñóäí³, ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ ìîðñüêîãî ïîðòó, ìèòíèìè îðãàíàìè, îðãàíàìè îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó òà ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ïîðòîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà çä³éñíþºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿.
Відсутній
Ó ðàç³ êîëè ó ñòðîê, âèçíà÷åíèé òåõíîëîã³÷íîþ ñõåìîþ ïðîïóñêó îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ âàíòàæ³â ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, âñòàíîâëåíîþ äëÿ â³äïîâ³äíîãî ïóíêòó ïðîïóñêó, äåðæàâíèé îðãàí, óïîâíîâàæåíèé ïðîâîäèòè â³äïîâ³äí³ âèäè êîíòðîëþ â ïóíêò³ ïðîïóñêó, íå âí³ñ äî ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ â³äîìîñò³ ùîäî ñâîº¿ ïîçèö³¿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþ ñóäíà, êîíòðîëü ââàæàºòüñÿ ïðîâåäåíèì òà äî ñóäíà çàñòîñîâàíî â³ëüíó ïðàêòèêó.
Інформація про рішення, прийняті державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо необхідності проведення контролю безпосередньо на судні, передається агентській організації (морському агентові).
Прикордонний, митний та інші види контролю суден закордонного плавання, розклад або графік руху яких передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України в декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, здійснюються тільки під час прибуття зазначених суден із-за кордону в перший порт України, а під час вибуття - тільки в останньому порту України.
Інформація про рішення, прийняті державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо необхідності проведення контролю безпосередньо на судні, передається агентській організації (морському агентові).
Ïðèêîðäîííèé, ìèòíèé òà ³íø³ âèäè êîíòðîëþ ñóäåí çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ, ðîçêëàä àáî ãðàô³ê ðóõó ÿêèõ ïåðåäáà÷àº ïîñë³äîâíèé çàõ³ä ó ìåæàõ òåðèòîð³àëüíîãî ìîðÿ ³ âíóòð³øí³õ âîä Óêðà¿íè â äåê³ëüêà óêðà¿íñüêèõ ïîðò³â çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ îäíîãî ìèòíîãî îðãàíó, çä³éñíþþòüñÿ ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ïðèáóòòÿ çàçíà÷åíèõ ñóäåí ³ç-çà êîðäîíó â ïåðøèé ïîðò Óêðà¿íè, à ï³ä ÷àñ âèáóòòÿ - ò³ëüêè â îñòàííüîìó ïîðòó Óêðà¿íè.
…
…
14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках (зокрема, проходження через “зелені коридори”, зони спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон.
14. Êîíòðîëü îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â ââàæàºòüñÿ çàê³í÷åíèì, ÿêùî ó âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàäêàõ ó òîâàðîñóïðîâ³äíèõ (òîâàðîòðàíñïîðòíèõ) äîêóìåíòàõ íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á ³ òîâàðè àáî ó â³äïîâ³äíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ ïîñòàâëåíî â³äïîâ³äí³ â³äì³òêè ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíîãî îðãàíó, îðãàíó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó, êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â, ó òîìó ÷èñë³ ç âèêîðèñòàííÿì ºäèíîãî äåðæàâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âåáïîðòàëó “ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³” (äëÿ ìèòíèõ îðãàí³â òà äåðæàâíèõ îðãàí³â, ÿê³ ïðîâîäÿòü çàõîäè îô³ö³éíîãî êîíòðîëþ), àáî ÿêùî çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ïàñïîðòíèõ äîêóìåíò³â îñ³á ó ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàäêàõ (çîêðåìà, ïðîõîäæåííÿ ÷åðåç “çåëåí³ êîðèäîðè”, çîíè ñïðîùåíîãî êîíòðîëþ) óïîâíîâàæåíèìè ñëóæáîâèìè îñîáàìè ï³äðîçä³ëó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó ³ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ìèòíîãî îðãàíó íàäàíî óñíèé äîçâ³ë íà ïðîïóñê ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí.
15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю. У морських портах підрозділ охорони морського порту дає дозвіл на вивезення вантажів з території за наявності дозвільних відміток митного органу.
15. Ïðîïóñê îñ³á, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí çä³éñíþºòüñÿ óïîâíîâàæåíîþ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ï³äðîçä³ëó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó çà íàÿâíîñò³ â³äì³òîê ïðî ïåðåòèíàííÿ äåðæàâíîãî êîðäîíó òà â³äì³òîê ïîñàäîâèõ îñ³á ìèòíîãî îðãàíó, ³íøèõ êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â (ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ïîñàäîâèìè îñîáàìè çàçíà÷åíèõ îðãàí³â) ïðî ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèä³â êîíòðîëþ. Ó ìîðñüêèõ ïîðòàõ ï³äðîçä³ë îõîðîíè ìîðñüêîãî ïîðòó äàº äîçâ³ë íà âèâåçåííÿ âàíòàæ³â ç òåðèòîð³¿ çà íàÿâíîñò³ äîçâ³ëüíèõ â³äì³òîê ìèòíîãî îðãàíó.
Інформація про вивезення вантажів з території морського порту надається підрозділу охорони державного кордону, а у разі наявності інформаційної системи портового співтовариства - через таку систему.
²íôîðìàö³ÿ ïðî âèâåçåííÿ âàíòàæ³â ³ç òåðèòîð³¿ ìîðñüêîãî ïîðòó íàäàºòüñÿ ï³äðîçä³ëó îõîðîíè äåðæàâíîãî êîðäîíó, à â ðàç³ íàÿâíîñò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ — ÷åðåç â³äïîâ³äíó ñèñòåìó.
…
…
Òèïîâà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ âîäíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïåðåâ³çíèê³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ íèìè, ó ïóíêòàõ ïðîïóñêó ÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 451
5. Агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, в електронній формі у порядку, встановленому Мінфіном, та за структурою і форматом, визначеними ДФС та оприлюдненими на веб-сайті Служби. Така інформація використовується митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.
Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, встановлюються державними органами, які здійснюють такі види контролю.
У разі коли агентською організацією (морським агентом) митному органу, в зоні діяльності якого розташований порт, не подано в установленому порядку інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, вивантаження товарів із судна закордонного плавання заборонено. Після надання інформації в електронному вигляді про товари, прийняті до перевезення у контейнерах, їх вивантаження дозволяється через 24 години.
Положення абзацу третього цього пункту не застосовуються до судна закордонного плавання, яке заходить у порт у зв’язку з дією обставин, що мають характер непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей.
Âèêëþ÷èòè
…
…
15. У разі необхідності проведення санітарно-епідеміологічного контролю на судні контролюючі органи розпочинають роботу після завершення медичного (санітарного) огляду членів екіпажу.
Âèêëþ÷èòè
16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.
Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає з використанням наявних засобів комунікації документи, передбачені Митним кодексом України, зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном, і зобов’язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна.
16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.
Äëÿ çä³éñíåííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ êàï³òàí ñóäíà àáî ³íøà îñîáà, ùî âõîäèòü äî êîìàíäíîãî ñêëàäó ñóäíà ³ íàëåæíèì ÷èíîì óïîâíîâàæåíà íà öå êàï³òàíîì, ïîäàº ç âèêîðèñòàííÿì íàÿâíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ äîêóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, çîáîâ’ÿçàííÿ êàï³òàíà ñóäíà ïðî ðå³ìïîðò (ðååêñïîðò) ñóäíà çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ Ì³íô³íîì, ³ çîáîâ’ÿçàííÿ êàï³òàíà ñóäíà, ÿêå ïëàâàº ï³ä                    Äåðæàâíèì Ïðàïîðîì Óêðà¿íè, ïðî òå, ùî çàêóïëåí³ çà êîðäîíîì ñóäíîâ³ ïðèïàñè, çîêðåìà çàïàñè ñïîæèâàííÿ, íå áóäóòü âèíåñåí³ ³ç ñóäíà.
Подані документи повинні бути скріплені печаткою судна, засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном або уповноваженим працівником агентської організації (морським агентом). Посадова особа митного органу здійснює оформлення поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном.
Ïîäàí³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ñêð³ïëåí³ ïå÷àòêîþ ñóäíà (çà íàÿâíîñò³), çàñâ³ä÷åí³ ï³äïèñîì êàï³òàíà ñóäíà àáî ³íøî¿ îñîáè, ùî âõîäèòü äî êîìàíäíîãî ñêëàäó ñóäíà ³ íàëåæíèì ÷èíîì óïîâíîâàæåíà íà öå êàï³òàíîì àáî óïîâíîâàæåíèì ïðàö³âíèêîì àãåíòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (ìîðñüêèì àãåíòîì). Ïîñàäîâà îñîáà ìèòíîãî îðãàíó çä³éñíþº îôîðìëåííÿ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Ì³íô³íîì.
Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що заповнюється в установленому Мінфіном порядку.
Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі – яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерційного використання, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цієї Типової технологічної схеми (далі – декларація яхти), з одночасним наданням зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України). У разі перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днів її декларування може здійснюватися із застосуванням генеральної (загальної) декларації.
У такому випадку зазначені в абзаці другому цього пункту документи не подаються, зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання не оформлюється.
Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що заповнюється в установленому Мінфіном порядку.
Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі – яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерційного використання, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форма якої наведена у додатку до цієї Типової технологічної схеми (далі – декларація яхти), з одночасним наданням зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України). У разі перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днів її декларування може здійснюватися із застосуванням генеральної (загальної) декларації.
Ó òàêîìó âèïàäêó çàçíà÷åí³ â àáçàö³ äðóãîìó öüîãî ïóíêòó äîêóìåíòè íå ïîäàþòüñÿ, çîáîâ’ÿçàííÿ êàï³òàíà ñóäíà ïðî çâîðîòíå âèâåçåííÿ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè (ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè) ñóäíà çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ íå îôîðìëþºòüñÿ.
Форма декларації яхти оприлюднюється ДФС на її веб-сайті.
Ôîðìà äåêëàðàö³¿ ÿõòè îïðèëþäíþºòüñÿ Äåðæìèòñëóæáîþ íà ¿¿ âåáñàéò³.
Допускається подання митному органові декларації яхти, заповненої англійською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Якщо використовується декларація яхти на паперовому носії і в полі будь-якої графи такої декларації не вистачає місця для внесення необхідних відомостей, відомості зазначаються на окремому аркуші, який є невід’ємною частиною декларації та завіряється капітаном у порядку, встановленому для декларації яхти. При цьому у відповідній графі декларації яхти вчиняється запис «Див. доповнення». У разі електронного набору допускається за необхідності збільшення кількості рядків у відповідних розділах декларації яхти.
Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролі, другий – у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітанові яхти для зберігання у справах судна. Декларація яхти зберігається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну), здійснення її митного контролю та митного оформлення.
При цьому зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти реєструється в журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання за номером декларації яхти.
Допускається подання митному органові декларації яхти, заповненої англійською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Якщо використовується декларація яхти на паперовому носії і в полі будь-якої графи такої декларації не вистачає місця для внесення необхідних відомостей, відомості зазначаються на окремому аркуші, який є невід’ємною частиною декларації та завіряється капітаном у порядку, встановленому для декларації яхти. При цьому у відповідній графі декларації яхти вчиняється запис «Див. доповнення». У разі електронного набору допускається за необхідності збільшення кількості рядків у відповідних розділах декларації яхти.
Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник декларації яхти, оформленої посадовими особами контрольних служб, залишається у справах митного органу на контролі, другий – у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітанові яхти для зберігання у справах судна. Декларація яхти зберігається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну), здійснення її митного контролю та митного оформлення.
Ïðè öüîìó çîáîâ’ÿçàííÿ êàï³òàíà ñóäíà ïðî çâîðîòíå âèâåçåííÿ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè (ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè) ÿõòè ðåºñòðóºòüñÿ â æóðíàë³ îáë³êó çîáîâ’ÿçàíü êàï³òàíà ñóäíà ïðî çâîðîòíå âèâåçåííÿ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè (ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè) ñóäíà çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ çà íîìåðîì äåêëàðàö³¿ ÿõòè.
До залишення яхтою територіального моря України декларація яхти подається посадовим особам ДФС на їх вимогу.
Äî çàëèøåííÿ ÿõòîþ òåðèòîð³àëüíîãî ìîðÿ Óêðà¿íè äåêëàðàö³ÿ ÿõòè ïîäàºòüñÿ ïîñàäîâèì îñîáàì ìèòíèõ îðãàí³â íà ¿õ âèìîãó.
На вимогу посадових осіб органу охорони державного кордону та митного органу капітан яхти повинен пред’явити документ, що підтверджує право власності на яхту, та свідоцтво про право плавання під прапором держави.
За наявності декларації яхти дозволяється плавання яхти у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перебування на пристанях, причалах і в пунктах базування (за винятком районів, закритих для плавання і перебування).
Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про такі товари зазначаються у декларації яхти або декларації про припаси (суднові припаси).
На вимогу посадових осіб органу охорони державного кордону та митного органу капітан яхти повинен пред’явити документ, що підтверджує право власності на яхту, та свідоцтво про право плавання під прапором держави.
За наявності декларації яхти дозволяється плавання яхти у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перебування на пристанях, причалах і в пунктах базування (за винятком районів, закритих для плавання і перебування).
Äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî ï³ä ÷àñ ñòîÿíêè çàëèøàþòüñÿ íà áîðòó ÿõòè ³ áóäóòü âèâåçåí³ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ áåç ïîäàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ íà áëàíêó ºäèíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî äîêóìåíòà. Â³äîìîñò³ ïðî òàê³ òîâàðè çàçíà÷àþòüñÿ ó äåêëàðàö³¿ ÿõòè àáî äåêëàðàö³¿ ïðî ïðèïàñè (ñóäíîâ³ ïðèïàñè).
…
…
23. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).
У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.
Âèêëþ÷èòè
…
…
27. У разі надходження на територію порту транспортних засобів і товарів, що переміщуються під митним контролем, митний орган підтверджує їх надходження у порядку, встановленому Мінфіном.
27. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ íà òåðèòîð³þ ïîðòó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì, ìèòíèé îðãàí ï³äòâåðäæóº ¿õ íàäõîäæåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè ìèòíèõ îðãàí³â òà â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Ì³íô³íîì.
28. До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про закінчення митного контролю.
28. Äî ïî÷àòêó çàâàíòàæåííÿ íà ñóäíî çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â äåêëàðàíò àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà ïîäàº ìèòíîìó îðãàíó äîðó÷åííÿ íà íàâàíòàæåííÿ ó ôîðì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íà ÿêèé íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, ÷è íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿. Ï³äñòàâîþ äëÿ îôîðìëåííÿ òàêîãî äîðó÷åííÿ º ìèòíà äåêëàðàö³ÿ (åëåêòðîííà ìèòíà äåêëàðàö³ÿ) àáî ³íøèé äîêóìåíò, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèêîðèñòîâóºòüñÿ çàì³ñòü ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿, ó ôîðì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íà ÿêèé íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, ÷è íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿ àáî éîãî åëåêòðîííà (ñêàíîâàíà) êîï³ÿ, íà ÿêèé íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, ç â³äì³òêîþ ìèòíîãî îðãàíó ïðî çàê³í÷åííÿ ìèòíîãî êîíòðîëþ.
У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були оформлені в інших митних органах і перебувають під митним контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні (товаротранспортні) документи.
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â, ùî áóëè îôîðìëåí³ â ³íøèõ ìèòíèõ îðãàíàõ ³ ïåðåáóâàþòü ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì, ðàçîì ç ìèòíîþ äåêëàðàö³ºþ (åëåêòðîííîþ ìèòíîþ äåêëàðàö³ºþ) ïîäàþòüñÿ òîâàðîñóïðîâ³äí³ (òîâàðîòðàíñïîðòí³) äîêóìåíòè ó ôîðì³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, ÷è íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿ àáî ¿õ åëåêòðîíí³ (ñêàíîâàí³) êîï³¿, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ.
Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного плавання.
Îôîðìëåíå ìèòíèì îðãàíîì äîðó÷åííÿ íà íàâàíòàæåííÿ º ï³äñòàâîþ äëÿ çàâàíòàæåííÿ çàçíà÷åíèõ ó íüîìó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â íà ñóäíî çàêîðäîííîãî ïëàâàííÿ.
З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.
Ïðîïóñê ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òîâàð³â çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè íàäàííÿ îðèã³íàëó ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ àáî ³íøîãî äîêóìåíòà, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèêîðèñòîâóºòüñÿ çàì³ñòü ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿, ç â³äì³òêîþ ìèòíîãî îðãàíó ïðî çàê³í÷åííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ àáî çà óìîâè íàÿâíîñò³ â ºäèíîìó äåðæàâíîìó ³íôîðìàö³éíîìó âåáïîðòàë³ “ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³” àáî ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ ìèòíèõ îðãàí³â, àáî â³äïîâ³äí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿ åëåêòðîííî¿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ àáî ³íøîãî äîêóìåíòà, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 94 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèêîðèñòîâóºòüñÿ çàì³ñòü ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿, ó ôîðì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà àáî åëåêòðîííî¿ (ñêàíîâàíî¿) êîï³¿, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, ç â³äì³òêîþ ìèòíîãî îðãàíó ïðî çàê³í÷åííÿ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ.
Внесення змін до доручення на навантаження здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою тільки з дозволу митного органу.
Âíåñåííÿ çì³í äî äîðó÷åííÿ íà íàâàíòàæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ äåêëàðàíòîì àáî óïîâíîâàæåíîþ íèì îñîáîþ ò³ëüêè ç äîçâîëó ìèòíîãî îðãàíó.
Відсутній
Äëÿ ïîäàííÿ äîðó÷åíü íà íàâàíòàæåííÿ ó ôîðì³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, òà òîâàðîñóïðîâ³äíèõ (òîâàðîòðàíñïîðòíèõ) äîêóìåíò³â ó ôîðì³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â àáî åëåêòðîííèõ (ñêàíîâàíèõ) êîï³é, íà ÿê³ íàêëàäåíî êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ºäèíèé äåðæàâíèé ³íôîðìàö³éíèé âåáïîðòàë “ªäèíå â³êíî äëÿ ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³”, ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíà ñèñòåìà ìèòíèõ îðãàí³â ÷è ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà åëåêòðîííî¿ âçàºìîä³¿.
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