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Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 461 і від 12 серпня 2020 р. № 705»

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461 і від 12 серпня 2020 р. № 705» (далі – проект постанови).
Прийняття цього проекту постанови забезпечить можливість приведення законодавства України у відповідність вимогам митного законодавства ЄС в частині обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів для ввезення та/або переміщення товарів територією України транзитом, а також можливість отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50 відсотків», «загальна фінансова гарантія із зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70 відсотків» або «звільнення від гарантії».
Проектом постанови пропонується внесення змін до:
переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів;
винятків, коли забезпечення сплати митних платежів під час переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів, зазначених у переліку, не надається.
Також передбачено затвердження нормативних значень розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення, та внесення відповідних посилань до текстів документів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 705.
Проект постанови оприлюднено на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» у розділі «Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділу «Проекти регуляторних актів для обговорення у 2022р.»
З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і пропозиції стосовно змісту проекту постанови просимо надавати у письмовій та електронній формі за адресою:
Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, e-mail: simonova@minfin.gov.ua" simonova@minfin.gov.ua;
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