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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для
оприлюднення на Вашому вебсайті:
Запуск «Єдиного вікна» - яскравий приклад втілення в Україні передових світових
практик
«З 1 серпня всі контролюючі органи на митниці будуть об'єднані в єдину електронну
систему «Єдине вікно», яка в рази скоротить час митного контролю, мінімізує корупцію та
кількість правопорушень на митниці. Це – яскравий приклад втілення в Україні передових
світових практик», - прокоментував запуск у тестовому режимі системи «Єдине вікно» Голова
ДФС Роман Насіров .
Очільник відомства зазначив, що «Єдине вікно» передбачає здійснення всіх видів
контролю за допомогою ІТ-системи митниці. Взаємодія посадових осіб контролюючих органів з
базою даних буде відбуватися через Інтернет. «Таким чином, служби контролю, фізично
перебуваючи в різних місцях, зможуть обмінюватися інформацією, яка буде зберігатися у єдиній
базі».Він наголосив, що для підприємств процедура подачі документів буде значно спрощена. Час
на прийняття рішення контролюючим органом щодо здійснення відповідного виду контролю при
ввезені товару обмежується 4 годинами. Крім того, підприємства готують і подають необхідні
документи лише один раз в електронному вигляді. Так, підприємство повинно надіслати
електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом для
здійснення відповідного виду державного контролю. Декларант також може повідомити за
допомогою Єдиного вікна контролюючі органи про час і місце проведення митного контролю, яке
буде зручне для самого декларанта.
Використання природо-ресурсних запасів платників зареєстрованих в Конотопської
ОДПІ поповнили бюджети на 9154,7 тис. гривень
Підсумовуючи надходження за І півріччя 2016 року фахівці Конотопської ОДПІ
відзначають, що саме така сума рентних платежів – 9154,7 тис. грн. надійшла до зведеного
бюджету України від користувачів природних ресурсів.
Відтак, з даної суми до державного бюджету сплачено 3954,7 тис. грн., в тому числі 3251,6
тис. грн. рентної плати за використання лісових ресурсів, 213,3 тис. грн. за використання води та
489,8 тис. грн. за користування надрами.
Решта – 5200,0 тис. грн. сплачено платниками на потреби місцевих громад. Так, до
місцевих бюджетів надійшло 4822,4 тис. грн. рентної плати за використання лісових ресурсів,
213,3 тис. грн. за користування водними ресурсами та 164,3 тис. грн. за користування надрами
місцевих громад.
Необхідно акцентувати увагу на економічний ефект рентних платежів, які надходять до
бюджетів, адже ці надходження спрямовуються на фінансування потреб бюджетної сфери
місцевих громад та відтворення природно-ресурсного потенціалу регіону.
Управління внутрішньої безпеки ДФС Сумщини викрило інспектора на митниці,
яка розмитнювала товари «заочно»
За матеріалами управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Сумській прокуратурою
Сумської області, 20 липня 2016 року відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 361
Кримінального кодексу України, за фактом внесення до автоматизованої системи митного
оформлення інспектором митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС завідомо неправдиві
відомостей про проведення оглядів товарів, які нібито доставлені до митного посту на
транспортних засобах для розмитнення.

Управлінням внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Сумській області у ході оперативного
супроводження одного з кримінальних проваджень встановлено, що підприємством м. Рівне
здійснено ряд митних оформлень будівельних товарів від компаній Туреччини (будівельні
вироби з пластмас, гума листова, замазка для ущільнення, кабель телекомунікаційний, клейка
стрічка, насос відцентровий, плінтус ПВХ, радіатори сталеві, силіконовий герметик тощо). Всього
імпортовано на загальну вартість більше 6 млн. гривень. Покупцями імпортованої продукції були
підприємства, зареєстровані у Києві та Дніпропетровську, при чому реалізація товарів
проводилась за іншою номенклатурою. У такій спосіб було сформовано податковий кредит
суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на загальну суму більше 1 млн. гривень.
Крім того, митні оформлення товарів, які надходили на адресу рівненського підприємства
проводились без фактичного надходження вантажу та автотранспорту до митниці оформлення. Ці
факти свідчать про те, що службові особи митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС,
зловживаючи службовим становищем, здійснювали митне оформлення вищевказаних товарів за
заниженою митною вартістю, що призвело до ненадходження митних платежів до державного
бюджету України.
27 липня 2016 року співробітниками УВБ ГУ ДФС у Сумській області спільно з слідчим
прокуратури Сумської області оголошено підозру інспектору у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України. Оперативне супроводження
кримінального провадження здійснює УВБ ГУ ДФС у Сумській області.
Встановлені знижені ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що
використовувались
Так, з 1 серпня 2016 року набирає чинності Закон України № 1389, відповідно до якого
тимчасово, до 31 грудня 2018 року, встановлені знижені ставки акцизного податку на легкові
автомобілі, що використовувались. На такі авто при їх митному оформленні у 36 графі декларації
зазначається код пільги «172».
Норма цього Закону поширюється у випадку, якщо вживане авто ввозиться на територію
України не більше 1 разу на рік, та стосується двох категорій осіб: які ввозять легкові автомобілі
для власного використання або ввозять легкові автомобілі на користь інших осіб. Нормами закону
також встановлено, що знижені ставки акцизного податку не застосовуються, якщо легкові
автомобілі мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-окупантом та/або
державою-агресором по відношенню до України.
Документами, які підтверджують країну походження товару, є сертифікат або декларація
про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, сертифікат про
регіональне найменування товару. У разі, якщо в документах про походження товару є
розбіжності у відомостях про країну походження товару або встановлено інші відомості про
країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або уповноважена ним
особа має надати додаткові відомості для підтвердження країни походження товару. Додаткові
відомості – це відомості, які містяться в товарних накладних, пакувальних листах,
відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних,
ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації та
інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару..
Під час оформлення у Посвідченні про реєстрацію транспортного засобу посадовою особою
митниці здійснюється відповідна відмітка про обмеження щодо відчуження транспортного засобу
протягом 365 днів з дня його реєстрації.
На митному посту «Бачівськ» вилучено травматичний пістолет
У громадянина України, що перетинав кордон через митний пост «Бачівськ» Сумської
митниці ДФС у напрямку до Російської Федерації було виявлено травматичну зброю. Під час
проведення митного огляду легкового автомобіля марки «Тойота Хайлендер» працівниками
митниці було виявлено револьвер для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею
травматичної дії марки «Safari» калібру 9 мм та 29 набоїв до нього. Дана знахідка обмежена до
переміщення через митний кордон України у відповідності до п. 2.1,8.1.,8.12 Наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року N622 та згідно статті 197 Митного кодексу
України і підлягає обов’язковому декларуванню.

Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок переміщення через митний
кордон України при проходженні спрощеного митного контролю. За даним фактом інспектор
Сумської митниці ДФС склав протокол про порушення митних правил за ознаками
правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України «Порушення порядку
проходження митного контролю в зонах митного контролю».
ДФС запроваджено програмне забезпечення "Єдиного вікна"
Конотопська ОДПІ доводить до відома, що з 1 серпня 2016 року Державною фіскальною
службою завершено розробку та розгорнуто все необхідне програмне забезпечення для
функціонування «Єдиного вікна».
Програмне забезпечення складається з трьох частин: перша частина – це робоче місце
митника, тобто це той модуль, у складі автоматизованої системи митного оформлення, який
дозволяє митнику виконувати завдання, визначені постановою Кабінету Міністрів України; друга
частина – це автомати, які відповідають за прийняття повідомлень від декларанта та за розсилку
повідомлень, у тому числі за принципом «мовчазної згоди»: третя частина – модуль для роботи
суміжних служб, це веб-інтерфейс, який дозволяє працівникам суміжних служб переглядати
надіслані декларантами документи, приймати рішення по цим справам, вносити результати видів
контролю та узгоджувати час проведення митного огляду.
З 1 серпня, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України, ДФС почала
надсилати декларантам повідомлення про перетин митного кордону вантажів, у тому числі тих,
які підлягають відповідним видам контролю. Декларанти можуть подати документи як в «Єдине
вікно», так і традиційним методом за старою технологією. У повідомленнях зазначається дата та
пункт пропуску, через який прямували транспортні засоби декларанта, види контролю, завершені
безпосередньо в пункті пропуску, а також ті, які необхідно провести всередині країни, та
необхідний для цього перелік документів.
Починаючи з 4 серпня адміністратори контролюючих органів можуть починати
реєструвати в системі користувачів відповідних органів, які одразу після реєстрації мають
можливість приступати до роботи з інформаційною системою «Єдине вікно».

