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

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Відповідно до пункту 16 Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» (зі змінами) та з метою розширення функцій інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів в частині видачі дозвільних документів на відкриття та експлуатацію митного складу, складу тимчасового зберігання, здійснення митно-брокерської діяльності, розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України».
Робота інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів в частині видачі дозвільних документів на відкриття та експлуатацію митного складу, складу тимчасового зберігання, здійснення митно-брокерської діяльності передбачатиме надсилання підприємством з використанням електронних засобів передачі інформації заяви та, за необхідності, документів до неї до інформаційної системи органів доходів і зборів, отримання, опрацювання, розгляд, винесення експертних та розпорядчих рішень посадових осіб органів доходів і зборів, органів охорони державного кордону під час розгляду заяви, обмін повідомленнями між підприємством та органом доходів і зборів, між органом доходів і зборів і органом охорони державного кордону, ведення та оприлюднення реєстрів підприємств, яким надаються дозволи за допомогою інформаційної системи органів доходів і зборів.
Також, застосування інформаційної системи органів доходів і зборів, в якій інтегровані податкові та митні бази даних, виключить необхідність подання підприємством додаткових документів, дозволить проводити автоматичну перевірку відомостей з поданої підприємством заяви чи документів, що в свою чергу дасть змогу пришвидшити отримання суб’єктами звернення відповідної адміністративної послуги.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект наказу розроблено з метою вдосконалення видачі дозвільних документів на відкриття та експлуатацію митного складу, складу тимчасового зберігання, здійснення митно-брокерської діяльності;
скорочення часу отримання дозвільних документів на відкриття та експлуатацію митного складу, складу тимчасового зберігання, здійснення митно-брокерської діяльності;
моніторинг за діяльністю митних складів та складів тимчасового зберігання відповідним підрозділом ДФС, на який покладено таку функцію.
Основним механізмом досягнення зазначеної мети є затвердження даного нормативно-правового акта.

3. Правові аспекти
Правовими підставами розроблення проекту акта є:
Митний кодекс України;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 № 364 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю».

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження Державною регуляторною службою України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект наказу розміщено на офіційному сайті Державної фіскальної служби України для громадського обговорення.


81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Проект нормативно-правового акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект наказу не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття проекту забезпечить адаптацію законодавства України, що регулює здійснення адміністративних процедур (надання адміністративних послуг), пов’язаних із одержанням суб’єктами господарювання прав на провадження певних видів господарської діяльності, до законодавства Європейського Союзу, а також базового законодавства України, що регулює відносини у сфері державної митної справи, удосконалить процедури адміністративного регулювання економіки, запровадить прозорі і єдині правила для всіх суб’єктів економічної діяльності та створить комфортні умови для ведення бізнесу в Україні.
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