ЗВІТ
про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 705
«Деякі питання надання дозволу на застосування спеціального
транзитного спрощення»
1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 705 «Деякі питання
надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення» (далі –
постанова № 705).
2. Назва виконавця заходів
регуляторного акта
Державна митна служба України.

із

відстеження

результативності

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Постанову № 705 прийнято з метою забезпечення виконання Угоди між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (далі – Угода), та для
реалізації законодавчо встановленого Законом України від 12.08.2019 № 78-IX
«Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної
транзитної системи» (далі – Закон № 78) права суб’єктів господарювання на
отримання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень та
переваг, що вони надають.
4. Строк виконання заходів із відстеження
Базове відстеження результативності здійснювалося після набрання
чинності постановою № 705 з 15 серпня 2020 року по 15 серпня 2021 року.
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження результативності постанови № 705
використовувались статистичні методи одержання результатів відстеження
(на основі офіційних даних Державної митної служби України).
7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність акта, а також
способи одержання даних
Збір статистичних даних проводився шляхом здійснення аналізу на основі
офіційних даних Державної митної служби України.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта,
немає як і передбачалося.
Показники результативності регуляторного акта станом на 15.08.2021.
Показник
кількість отриманих дозволів на
застосування спеціальних транзитних
спрощень
кількість скарг, що надійшли до
Держмитслужби, щодо дій митниць при
реалізації підприємствами таких
спеціальних транзитних спрощень
кількість суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності – резидентів, які переміщують
товари через митний кордон України в
режимі спільного транзиту

Станом на 15.08.2021
0

0

169

Рівень поінформованості суб’єктів підприємств з основних положень акта –
високий, оскільки постанову № 705 опубліковано в офіційних виданнях
«Урядовий кур’єр» та «Офіційний вісник України», розміщено на офіційному
вебпорталі Верховної Ради України та на офіційних вебсайтах Мінфіну і
Держмитслужби.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
На підставі результатів базового відстеження результативності
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом
прийняття постанови № 705 вдалося досягти визначених цілей.
Незважаючи на відсутність станом на 15.08.2021 звернень до Державної
митної служби України суб’єктів господарювання з метою отримання
спеціальних транзитних спрощень, постанова № 705 є єдиним регуляторним
актом, спрямованим на врегулювання процедури отримання суб’єктами
господарювання дозволів на застосування спеціальних транзитних спрощень.
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