Порівняльна таблиця до проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461»
Çì³ñò ïîëîæåííÿ (íîðìè) ÷èííîãî àêòà çàêîíîäàâñòâà
ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 № _____ 
Назва митного органу________________________________
Авіанакладна № ____________________________________
Рахунок № _________________________________________
Прізвище одержувача ________________________________
Країна відправлення _________________________________

Підрозділ митного оформлення _____________________
Дата подання _____________________________________
Код валюти ______________________________________
Офіційний курс гривні до іноземної валюти ___________


По-ряд-ко-вий но-мер
Найменування товару, його відмінні ознаки та вартість у валюті України або іноземній валюті
Кіль-кість
Код згідно з УКТЗЕД
Нараховані митні платежі





акцизний податок
мито
податок на додану вартість
інші
усього





ставка податку
сума
ставка податку
сума
ставка податку
сума
ставка податку
сума
сума






гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок
гри-вень
копі-йок



 Назва сортувальної станції ___________
 Митні платежі нараховано __________________
                                                    (підпис) 

 ____________________
(ініціали та прізвище посадової особи митного органу)

____________
(підпис) 
__________________
(ініціали та прізвище декларанта або уповноваженої ним особи) 
 
Ì³ñöå äëÿ â³äáèòêà îñîáèñòî¿ íîìåðíî¿ ïå÷àòêè


Ì³ñöå äëÿ â³äáèòêà ïå÷àòêè äåêëàðàíòà àáî óïîâíîâàæåíî¿ íèì îñîáè

 



ЛІНІЯ ВІДРИВУ
Відривний корінець митної декларації М-16 № _____ 
Назва митного органу
_______________________
Авіанакладна № ________
Рахунок № ____________
Прізвище одержувача _______________________

Нараховані митні платежі

Вид платежу 
Сума 


гривень
копійок

Акцизний податок 
 
 

Мито 
 
 

Податок на додану вартість
 
 

Інші 
 
 

Усього




Сума словами (гривень):
_______________________

_______________________
(ініціали та прізвище посадової особи митного органу)

Місце для відбитка особистої номерної печатки

Çì³ñò â³äïîâ³äíîãî ïîëîæåííÿ (íîðìè) ïðîºêòó àêòà
ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 № _____ 

1. Назва митного органу __________________________
6. Рахунок № __________________
11. Документи, відомості про дотримання встановлених 
обмежень для переміщення товарів (назва, номер, дата):
2. Підрозділ митного оформлення __________________
7. Накладна № _________________
________________________
_______________________
3. Відправник ___________________________________
8. Код валюти _________________
________________________
_______________________
4. Одержувач ___________________________________
9. Офіційний курс гривні до іноземної валюти _________________
________________________
_______________________


________________________
_______________________
5. Країна відправлення ___________________________
10. Дата подання _______________
________________________
_______________________

По-ряд-ко-вий но-мер
Найменування товару, його відмінні ознаки та вартість у валюті України або іноземній валюті
Кіль-кість/
одиниця виміру
Код згідно з УКТЗЕД
Нараховані митні платежі




мито
податок на додану вартість
інші
усього




ставка податку
сума
ставка податку
сума
ставка податку
сума
сума





гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок

гри-вень
копі-йок
гри-вень
копі-йок

12. Назва сортувальної станції _________________
13. Дата оформлення _______________

14. Митні платежі нараховано
___________
___________________________


(підпис)
(ініціали та прізвище посадової особи митного органу)




Місце для відбитка особистої номерної печатки



__________
________________________



(підпис)
(ініціали та прізвище декларанта)



Місце для відбитка печатки декларанта
(за наявності)






Директор Департаменту митної політики 
Міністерства фінансів України                                                                                                           Олександр МОСКАЛЕНКО


