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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»

Зміст положення акта законодавства
Зміст відповідного положення проекту акта
Порядок надання складським об’єктам статусу «митний склад» та позбавлення такого статусу,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року № 835, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1324/21636 (зі змінами)
ІІІ. Порядок внесення до Реєстру МС
3.3. До заяви додаються:
1) засвідчені у визначеному законодавством порядку копії документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти або право користування ними;
2) засвідчені заявником копії:
акта прийняття до експлуатації системи передавання тривожних сповіщень (щодо пожежної сигналізації) (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);
наказу підприємства про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ. У разі відсутності власного підрозділу охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян. У такому випадку разом з договором надається копія такої ліцензії;
дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення;
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
загального плану території, на якій знаходяться об’єкти, які планується використовувати як МС, із зазначенням місцезнаходження й лінійних розмірів цих складських об’єктів, з позначенням розташування СВК, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів та плану кожного об’єкта МС (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання тощо);
технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для МС, призначених для зберігання газоподібних, наливних та насипних товарів);
технічних паспортів на обладнання СВК (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);
документа, що підтверджує те, що по частині магістрального нафтопроводу, призначеній для зберігання нафти в митному режимі МС безпосередньо в трубопроводі, не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти;
3) проект процедури експлуатації МС (далі – Процедура).
У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.
3.3. До заяви додаються:
1) повідомлення заявника про реквізити реєстрації:
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, або об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), або самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду) або виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або іншого документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта(ів), виданого в установленому законодавством порядку;
2) засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії:
документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування МС, або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об’єктів в установленому порядку;
наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони складських об’єктів та прилеглої до них території з відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян;
експлуатаційного дозволу (для складських об’єктів, в яких планується зберігання харчових продуктів тваринного походження) або санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив (для складських об’єктів, в яких планується зберігання пестицидів і мінеральних добрив);
технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для складських об’єктів, призначених для зберігання газоподібних, наливних та насипних товарів);
технічних паспортів (специфікацій) на: обладнання СВК; обладнання контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію МС та при виїзді з неї, зокрема, засобів автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронних ваг з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку транспортних засобів на МС (для МС, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); обладнання для зважування товарів (крім МС, утворених на газосховищах, резервуарах чи частинах нафтопроводу, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);
документа, який підтверджує, що по частині магістрального нафтопроводу, призначеній для зберігання нафти в митному режимі МС безпосередньо в трубопроводі, не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти;
3) підписані заявником:
загальний план території, на якій знаходяться складські об’єкти, які планується використовувати як МС, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування СВК, розміщення всіх воріт і/або дверних отворів МС, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, всіх в’їздів і виїздів з прилеглої до МС території, та план кожного об’єкта МС (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, СВК, внутрішнього обладнання тощо);
процедура експлуатації МС (далі – Процедура).
У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.
3.4. Митницею у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання заяви, здійснюється огляд складських об’єктів, прилеглої до МС території, перевірка відомостей, зазначених у поданих документах. Для суб’єкта господарювання, який має намір відкрити та експлуатувати МС відкритого типу, перевіряється наявність відомостей про нього в реєстрі митних брокерів. За результатами огляду оформлюється акт, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України. У разі визнання відповідності складського об’єкта вимогам, встановленим цим Порядком, митниця у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати складання акта, видає наказ про прийняття рішення щодо надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу (далі – Дозвіл), затверджує Процедуру, погоджену утримувачем МС, і не пізніше наступного робочого дня після затвердження Процедури направляє електронною поштою до Держмитслужби лист-повідомлення для внесення складського об’єкта до Реєстру МС.
3.4. Митницею у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання заяви, здійснюється огляд складських об’єктів, прилеглої до МС території, перевірка відомостей, зазначених у поданих документах. Для суб’єкта господарювання, який має намір відкрити та експлуатувати МС відкритого типу, перевіряється наявність відомостей про нього в реєстрі митних брокерів. За результатами огляду оформлюється акт, складання якого передбачено статтею 343 Митного кодексу України. У разі визнання відповідності складського об’єкта вимогам, встановленим цим Порядком, митниця у строк, що не перевищує 3 робочих днів з дати складання акта, видає наказ про прийняття рішення щодо надання дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу (далі – Дозвіл), затверджує Процедуру, і не пізніше наступного робочого дня після затвердження Процедури направляє електронною поштою до Держмитслужби лист-повідомлення для внесення складського об’єкта до Реєстру МС.
3.9. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу та подальшого направлення до Держмитслужби листа-повідомлення для внесення складського об’єкта до Реєстру МС є:
недостовірні дані, що містяться в заяві та доданих до неї заявником документах;
3.9. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу є:
встановлення факту надання заявником недостовірної інформації (даних) та/або підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості, або неподання відомостей, документів, визначених у пункті 3.3 цього розділу;
Положення про склади тимчасового зберігання, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619 (зі змінами) (далі – Положення)
І. Загальні положення
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
…
реєстр СТЗ (далі – Реєстр) – програмно-інформаційний комплекс Єдиної автоматизованої інформаційної системи (далі – ЄАІС) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи (далі – ДФС), призначений для накопичення, систематизації i зберігання відомостей про СТЗ;
…
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
…
реєстр СТЗ (далі – Реєстр) – програмно-інформаційний комплекс єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі – ЄАІС), призначений для накопичення, систематизації i зберігання відомостей про СТЗ;
…
1.8. Утримувач СТЗ забезпечує надання митниці, в зоні діяльності якої знаходиться СТЗ, та відповідному підрозділу ДФС, на який покладено функцію здійснення моніторингу, віддаленого доступу до наявних СВК (в тому числі архівів відеозображень).
…
1.8. Утримувач СТЗ забезпечує надання митниці, в зоні діяльності якої знаходиться СТЗ, та відповідному підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політики (далі – Держмитслужба), на який покладено функцію здійснення моніторингу, віддаленого доступу до наявних СВК (в тому числі архівів відеозображень).
…
ІІІ. Порядок подання та розгляду заяв про надання Дозволу
3.2. До Заяви про надання Дозволу додаються:
перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ;
засвідчені заявником копії:
документів, що підтверджують право власності, користування складськими об’єктами;
актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення);
наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ, а у разі відсутності власної охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян (разом із копією договору надається і копія такої ліцензії);
дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових об’єктів та об’єктів іншого призначення;
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;
загальний план території, на якій розташовані складські об’єкти, що входять до складу СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням розташування СВК, під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, копій планів кожного складського об’єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, внутрішнього обладнання);
технологічної схеми контролю та обліку товарів (для СТЗ, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);
технологічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) СВК;
технічних паспортів електронних ваг та засобів автоматичного зчитування (фіксації) реєстраційних номерних знаків транспортних засобів з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом).
У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.
3.2. До Заяви про надання Дозволу додаються:
1) повідомлення заявника про реквізити реєстрації:
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, або об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), або самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду) або виданого органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або іншого документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта(ів), виданого в установленому законодавством порядку;
2) засвідчені заявником у визначеному законодавством порядку копії:
документів, що підтверджують право власності на складські об’єкти та прилеглу територію, на площах яких планується розташовування СТЗ, або право користування ними, а також державну реєстрацію цих об’єктів в установленому порядку;
наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ та/або договору про надання послуг з охорони складських об’єктів та прилеглої до них території з відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на надання послуг з охорони власності та громадян;
експлуатаційного дозволу (для складських об’єктів, в яких планується зберігання харчових продуктів тваринного походження) або санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив (для складських об’єктів, в яких планується зберігання пестицидів і мінеральних добрив);
технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для складських об’єктів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів);
технічних паспортів (специфікацій) на: обладнання СВК; обладнання контрольно-пропускної системи при в’їзді на територію СТЗ та при виїзді з неї, зокрема, засобів автоматичної фіксації даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронних ваг з функцією автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку транспортних засобів на СТЗ (для СТЗ, ввезення та/або вивезення товарів з яких здійснюється автомобільним транспортом); обладнання для зважування товарів;
3) підписані заявником:
загальний план території, на якій знаходяться складські об’єкти, які планується використовувати як СТЗ, із зазначенням місцезнаходження, лінійних розмірів цих об’єктів, з позначенням під’їзних шляхів, схеми руху транспортних засобів, розташування СВК, розміщення всіх воріт і/або дверних отворів СТЗ, через які здійснюється ввезення та/або вивезення товарів, всіх в’їздів і виїздів з прилеглої до СТЗ території, та план кожного об’єкта СТЗ (із зазначенням розміщення вікон, дверей, воріт, СВК, внутрішнього обладнання тощо);
перелік осіб, що матимуть право доступу на територію СТЗ.
У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.
3.8. Протягом одного робочого дня з дня видання наказу митниці про надання Дозволу митниця засобами відомчої електронної пошти надсилає ДФС лист-подання про внесення даних про СТЗ до Реєстру.
…
3.8. Протягом одного робочого дня з дня видання наказу митниці про надання Дозволу митниця засобами відомчої електронної пошти надсилає Держмитслужбі лист-подання про внесення даних про СТЗ до Реєстру.
…
3.9. ДФС протягом одного робочого дня з дня отримання листа-подання митниці про внесення даних про СТЗ до Реєстру вносить запис про СТЗ до Реєстру та повідомляє митницю про включення СТЗ до Реєстру.
Реєстраційний номер СТЗ в Реєстрі формується ЄАІС ДФС автоматично.
3.9. Держмитслужба протягом одного робочого дня з дня отримання листа-подання митниці про внесення даних про СТЗ до Реєстру вносить запис про СТЗ до Реєстру та повідомляє митницю про включення СТЗ до Реєстру.
Реєстраційний номер СТЗ в Реєстрі формується ЄАІС автоматично.
3.10. Митниця письмово повідомляє заявника про включення СТЗ до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення ДФС, шляхом надсилання заявнику витягу з Реєстру, сформованого за допомогою ЄАІС ДФС.
...
3.10. Митниця письмово повідомляє заявника про включення СТЗ до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення Держмитслужби, шляхом надсилання заявнику витягу з Реєстру, сформованого за допомогою ЄАІС.
…
3.12. При зміні будь-яких відомостей, окрім коду ЄДРПОУ, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті), зазначених у Заяві про надання Дозволу або у документах, які додавались до цієї заяви, утримувач СТЗ повинен письмово повідомити про це митницю з поданням документів (або їх завірених копій), що підтверджують ці зміни.
3.12. При зміні будь-яких відомостей, окрім коду ЄДРПОУ, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), зазначених у Заяві про надання Дозволу або у документах, які додавались до цієї заяви, утримувач СТЗ повинен письмово повідомити про це митницю з поданням документів (або їх завірених копій), що підтверджують ці зміни.
3.13. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу є:
недостовірні дані, що містяться у Заяві про надання Дозволу та документах, поданих заявником разом із нею;
…
3.13. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні Дозволу є:
встановлення факту надання заявником недостовірної інформації (даних) та/або підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості, або неподання відомостей, документів, визначених у пункті 3.2 цього розділу;
…
IV. Переоформлення, зупинення дії Дозволу та його анулювання
4.1.3. У строки, передбачені пунктом 3.8 розділу III цього Положення, митниця надсилає інформацію про переоформлення Дозволу засобами відомчої електронної пошти ДФС разом із копією наказу митниці про таке переоформлення.
4.1.3. У строки, передбачені пунктом 3.8 розділу III цього Положення, митниця надсилає інформацію про переоформлення Дозволу засобами відомчої електронної пошти Держмитслужбі разом із копією наказу митниці про таке переоформлення.
4.1.4. ДФС у строки встановлені пунктом 3.9 розділу III цього Положення, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.
4.1.4. Держмитслужба у строки, встановлені пунктом 3.9 розділу III цього Положення, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.
4.2. Зупинення дії дозволу:
…
4.2.3. Завірена копія наказу щодо зупинення дії Дозволу не пізніше 5 робочих днів вручається утримувачу СТЗ під його підпис на копії наказу, що залишається у справах митниці. У разі відмови утримувача СТЗ від такого підписання копія наказу про зупинення дії Дозволу направляється утримувачу СТЗ поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Копія наказу митного органу про зупинення дії Дозволу надсилається разом із супровідним листом до ДФС не пізніше наступного робочого дня після видання цього наказу.
4.2. Зупинення дії дозволу:
…
4.2.3. Завірена копія наказу щодо зупинення дії Дозволу не пізніше 5 робочих днів вручається утримувачу СТЗ під його підпис на копії наказу, що залишається у справах митниці. У разі відмови утримувача СТЗ від такого підписання копія наказу про зупинення дії Дозволу направляється утримувачу СТЗ поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
Копія наказу митного органу про зупинення дії Дозволу надсилається разом із супровідним листом до Держмитслужби не пізніше наступного робочого дня після видання цього наказу.
4.3. Анулювання Дозволу:
…
4.3. Анулювання Дозволу:
…
4.3.3. У строки, передбачені пунктом 3.8 розділу III цього Положення, митний орган надсилає інформацію про анулювання Дозволу засобами відомчої електронної пошти ДФС разом із копією наказу митниці про таке анулювання.
4.3.3. У строки, передбачені пунктом 3.8 розділу III цього Положення, митний орган надсилає інформацію про анулювання Дозволу засобами відомчої електронної пошти Держмитслужбі разом із копією наказу митниці про таке анулювання.
4.3.4. ДФС у строки, встановлені пунктом 3.9 розділу III цього Положення, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.
У Реєстрі СТЗ вказується також кінцева дата випуску товарів з СТЗ, визначена відповідно до пункту 6.5 розділу VI цього Положення.
…
4.3.5. У разі скасування судом рішення митниці про анулювання Дозволу митниця у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання рішення суду, яке набрало законної сили, інформує про це ДФС для поновлення СТЗ у Реєстрі.
…
4.3.4. Держмитслужба у строки, встановлені пунктом 3.9 розділу III цього Положення, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.
У Реєстрі СТЗ вказується також кінцева дата випуску товарів з СТЗ, визначена відповідно до пункту 6.5 розділу VI цього Положення.
…
4.3.5. У разі скасування судом рішення митниці про анулювання Дозволу митниця у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня отримання рішення суду, яке набрало законної сили, інформує про це Держмитслужбу для поновлення СТЗ у Реєстрі.
…
V. Порядок контролю за провадженням діяльності СТЗ
5.3. Для здійснення Огляду СТЗ створюється комісія з посадових осіб митниці. У складі комісії повинно бути не менше ніж три посадових особи.
Огляд СТЗ проводиться на підставі наказу митниці.
Наказ про проведення Огляду СТЗ повинен містити такі відомості:
…
код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) утримувача СТЗ;
…
5.3. Для здійснення Огляду СТЗ створюється комісія з посадових осіб митниці. У складі комісії повинно бути не менше ніж три посадових особи.
Огляд СТЗ проводиться на підставі наказу митниці.
Наказ про проведення Огляду СТЗ повинен містити такі відомості:
…
код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) утримувача СТЗ;
…
VІ. Ведення Реєстру СТЗ
6.2. Внесення інформації до Реєстру здійснюється посадовою особою ДФС, крім випадку, передбаченого підпунктом 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV цього Положення.
6.3. Реєстр ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС ДФС та містить таку інформацію:
…
найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи – підприємця утримувача СТЗ та його код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті);
…
6.2. Внесення інформації до Реєстру здійснюється посадовою особою Держмитслужби, крім випадку, передбаченого підпунктом 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV цього Положення.
6.3. Реєстр ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу ЄАІС та містить таку інформацію:
…
найменування юридичної особи або ім’я фізичної особи – підприємця утримувача СТЗ та його код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
…
6.4. Для унесення до Реєстру змінених відомостей про СТЗ або його утримувача (передбачених пунктом 6.3 розділу VI цього Положення) митницею надсилається до ДФС лист-повідомлення засобами відомчої електронної пошти у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації в митниці листа утримувача СТЗ про зміну відомостей про СТЗ.
Зміни до Реєстру вносяться посадовими особами ДФС без зміни перших 6 знаків реєстраційного номера СТЗ протягом одного робочого дня з моменту отримання письмового повідомлення митницею.
6.4. Для унесення до Реєстру змінених відомостей про СТЗ або його утримувача (передбачених пунктом 6.3 розділу VI цього Положення) митницею надсилається до Держмитслужби лист-повідомлення засобами відомчої електронної пошти у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації в митниці листа утримувача СТЗ про зміну відомостей про СТЗ.
Зміни до Реєстру вносяться посадовими особами Держмитслужби без зміни перших 6 знаків реєстраційного номера СТЗ протягом одного робочого дня з моменту отримання письмового повідомлення митницею.
6.8. Припинення діяльності митниці або зміна зони її діяльності не є перешкодою для продовження експлуатації СТЗ. У цьому разі ДФС вносяться зміни до Реєстру щодо зміни митниці, яка здійснює контроль за діяльністю СТЗ.
6.8. Припинення діяльності митниці або зміна зони її діяльності не є перешкодою для продовження експлуатації СТЗ. У цьому разі Держмитслужбою вносяться зміни до Реєстру щодо зміни митниці, яка здійснює контроль за діяльністю СТЗ.
6.9. Дані щодо місця проживання фізичної особи – підприємця утримувача СТЗ, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) оприлюдненню не підлягають.
6.9. Держмитслужба щомісячно до п’ятого числа місяця наступного за звітним забезпечує оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті.
Дані щодо місця проживання фізичної особи – підприємця утримувача СТЗ, його реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) оприлюдненню не підлягають.
VІІ. Порядок розміщення та зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на СТЗ (СГД)
7.13. У разі продовження митним органом строків тимчасового зберігання товарів на СТЗ (СГД) у порядку, встановленому частиною третьою статті 204 МК України, посадова особа митного органу вносить нову дату закінчення строку тимчасового зберігання товарів на СТЗ (СГД) до відповідного програмно-інформаційного комплексу ЄАІС ДФС.
7.13. У разі продовження митним органом строків тимчасового зберігання товарів на СТЗ (СГД) у порядку, встановленому частиною третьою статті 204 МК України, посадова особа митного органу вносить нову дату закінчення строку тимчасового зберігання товарів на СТЗ (СГД) до відповідного програмно-інформаційного комплексу ЄАІС.
VІІІ. Порядок ведення обліку та подання митним органам звітності щодо товарів на СТЗ (СГД)
8.3. Утримувач СТЗ щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає митному органу звіт про рух товарів на СТЗ (далі – Звіт) за попередній місяць за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.
Структура та формат передавання даних розміщуються на веб-сайтi ДФС в Iнтернетi за адресою www.sfs.gov.ua.
8.3. Утримувач СТЗ щомісяця до 5 числа місяця, що настає за звітним, подає митному органу звіт про рух товарів на СТЗ (далі – Звіт) за попередній місяць за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.
Структура та формат передавання даних розміщуються на офіційному вебсайті Держмитслужби.
8.6. Після перевірки Звіту посадова особа митного органу вносить інформацію до відповідного програмно-інформаційного комплексу ЄАІС ДФС.
8.6. Після перевірки Звіту посадова особа митного органу вносить інформацію до відповідного програмно-інформаційного комплексу ЄАІС.
8.9. Посадові особи митних органів, які здійснюють контроль за переміщенням товарів через СТЗ, забезпечують своєчасність внесення інформації зі Звіту до ЄАІС ДФС.
8.9. Посадові особи митних органів, які здійснюють контроль за переміщенням товарів через СТЗ, забезпечують своєчасність внесення інформації зі Звіту до ЄАІС.
Додаток 3 до Положення
Додаток 3
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
(повне та скорочене (за наявності) найменування / прізвище ім’я по батькові суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)
…
Додаток 3
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
(повне та скорочене (за наявності) найменування / прізвище ім’я по батькові суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)
…
Додаток 4 до Положення
Додаток 4
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
* Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).
Додаток 4
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
* Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Додаток 5 до Положення
Додаток 5
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
1 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).
Додаток 5
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
1 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Додаток 7 до Положення
Додаток 7
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
(утримувач СТЗ, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті))
…
Додаток 7
до Положення про склади
тимчасового зберігання
…
(утримувач СТЗ, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))
…
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