Напрям 1: «Законодавство»
Мета
Створити прозору, комплексну та ефективну законодавчу систему, яка дозволить митниці сприяти міжнародній
торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави.

Стратегічні завдання
Розробка правової основи, яка:
• є прозорою, всеосяжної і ефективною, відповідає національним та міжнародним зобов'язанням і стандартам;
• дає можливість для розвитку і організації відкритої митної адміністрації, надаючи їй відповідні повноваження і
забезпечуючи при цьому її контроль і відповідальність;
• забезпечує ефективний митний контроль на основі аналізу ризиків, спрямований на виявлення підозрілих
операцій, і при цьому сприяє законній торгівлі;
• сприяє взаємодії з митними органами інших країн, відповідними міжнародними організаціями та зміцнює довіру
і співпрацю з іншими державними органами;
• передбачає ефективні, пропорційні заходи відповідальності, які забезпечують виконання закону, і в той же час
перешкоджають нелегальній діяльності;
• забезпечує прозорий процес оскарження;
• забезпечує захист даних, зокрема персональних.

Найменування
завдання
1. Приведення
національного
законодавства, що є базою для
заснування національних митних
процедур, у відповідність до
національних
і
міжнародних
зобов'язань і стандартів

2. Приведення
національного
законодавства з питань державної
митної справи у відповідність до
Європейського законодавства та
угод СОТ

Найменування заходів

Здійснення аналізу законодавства та підготовка
Мінфін
переліку актів, які потребують внесення змін з
ДФС
метою забезпечення відповідності Митним Мінекономрозв
стандартам ЄС та Рамковим стандартам безпеки итку
та полегшення всесвітньої торгівлі Всесвітньої
митної
організації.
Підготовка
проектів
відповідних нормативно-правових актів та
реалізація заходів
Забезпечення реалізації положень Угоди СОТ
про спрощення процедур торгівлі, в першу
чергу, зобов’язань України, віднесених до
категорії А, в подальшому - до категорій В та С
Розробка змін до Митного кодексу України з
метою
гармонізації
його
положень
з
положеннями МК ЄС
Здійснення аналізу законодавства та підготовка
переліку актів, які потребують систематизації
або актуалізації та визначення переліку
необхідних організаційних заходів. Підготовка
проектів відповідних нормативно-правових
актів та реалізація заходів

3. Приведення
повноважень
національних митних органів у
відповідність до моделі митної
компетенції ЄС

Виконавці

Мінфін
ДФС
Мінекономрозв
итку
Мінфін
ДФС
Мінекономроз
витку
Мінфін
ДФС
Мінекономроз
витку

Здійснення аналізу відповідності повноважень, Мінфін
що надані митним органам національним ДФС
законодавством, та передбаченим моделлю Мінекономроз
митної компетенції ЄС, та підготовка переліку витку
актів, які потребують внесення відповідних
змін.
Підготовка
проектів
відповідних
нормативно-правових актів та реалізація заходів

Строк
виконання
2017-2020

2017-2020

2017-2020

20172018

20172018

Індикатор виконання
Аналіз проведено
Розроблено пропозиції щодо
змін до нормативно-правових
актів.
Розроблено
та
прийнято
нормативно-правові акти

Відповідність
законодавства
України положенням Угоди
СОТ
Розроблено законопроект про
внесення змін до Митного
кодексу України та подано до
Верховної Ради України
Розроблено пропозиції щодо
змін до нормативно-правових
актів.
Перелік організаційних заходів
визначено та затверджено.
Розроблено
та
прийнято
нормативно-правові акти
Аналіз проведено
Розроблено пропозиції щодо
змін до нормативно-правових
актів.
Розроблено
та
прийнято
нормативно-правові акти

Найменування
завдання

Найменування заходів

Виконавці

Розроблення пропозицій щодо визначення Мінфін
виключних компетенцій державних органів в ДФС
сфері здійснення митної справи; розмежування Мінекономроз
повноважень між контролюючими органами.
витку
Проведення аналізу та розробка нормативних Мінфін
4. Удосконалення
порядку актів
щодо
удосконалення
порядку ДФС
провадження у справах про провадження у справах про порушення митних
порушення митних правил
правил (порядок розгляду справ про ПМП,
винесення постанов, порядок їх оскарження,
визначення уповноваженого органу
щодо
розгляду справ про ПМП та його повноважень,

Строк
виконання
20172018

20172018

5. Забезпечення співрозмірності
розміру санкцій за порушення
митного
законодавства
та
можливої
нанесеної
шкоди
державі від такого порушення

6. Вдосконалення
адміністративного

Розробка та внесення змін до МКУ, інших Мінфін
процедури нормативно-правових актів, які встановлюють ДФС
оскарження порядок та строки оскарження, права та

Розроблено пропозиції щодо
змін до нормативно-правових
актів.
Розроблено
та
прийнято
нормативно-правові акти
Розроблено пропозиції щодо
удосконалення провадження у
справах про порушення митних
правил
Розроблено законопроект про
внесення змін до Митного
кодексу України та подано до
Верховної Ради України

Надання права керівникам митних постів та їх
заступникам розглядати справ про порушення
митних правил від імені митниці
Визначення переліку порушень митних правил,
справи
про
порушення
яких
можуть
розглядатися посадовими особами митних
органів, якими складено протокол про таке
порушення
Перегляд розміру санкцій за порушення Мінфін
митного законодавства з метою забезпечення їх ДФС
співрозмірності суті порушення та можливій
нанесеній шкоді державі від такого порушення.
Конкретизація диспозицій статей МКУ щодо
порушення митних правил, щодо застосування
яких мають місце випадки неоднозначного
трактування та/або склалася різна практика

Індикатор виконання

Розроблено
та
прийнято
відповідні нормативно-правові
акти

20172018

Розроблено законопроект про
внесення змін до Митного
кодексу України та подано до
Верховної Ради України

ІV квартал
2017 р.

Розроблено законопроект про
внесення змін до Митного
кодексу України та подано до

Найменування
завдання
рішень митного органу

Найменування заходів

Виконавці

обов’язки осіб, відповідальність посадових осіб
за недотримання процедури оскарження та
відповідальність
осіб,
які
прийняли
неправомірні
рішення
чи
допустили
бездіяльність
Підготовка змін до МКУ щодо впровадження Мінфін
7. Запровадження
інституту позасудової процедури з вирішення спору між ДФС
медіації при вирішенні спорів
громадянами, підприємствами та митницею
Розробка та затвердження наказу Міністерства Мінфін
фінансів України, Міністерства економічного Мінекономроз
розвитку і торгівлі України з метою витку
врегулювання взаємодії Державної фіскальної ДФС
служби України та Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України з питань
застосування спеціальних санкцій, у тому числі
з
питань
надсилання
документально
підтверджених фактів порушення законодавства
з питань зовнішньоекономічної діяльності,
надсилання документальних підтверджень
щодо
усунення
допущених
порушень,
визначення строків інформування органів
доходів і зборів, як органу-ініціатора, про
прийняті Мінекономрозвитку рішення та інших
Розширення двосторонньої договірної бази Мінфін
9. Розвиток
міжнародного щодо
обміну
попередньою
митною ДФС
співробітництва
з
питань інформацією про товари і транспортні засоби
державної митної справи
Розширення двосторонньої договірної бази про Мінфін
здійснення спільного контролю в пунктах ДФС
пропуску через державний кордон для
автомобільного сполучення

Строк
виконання

Індикатор виконання
Верховної Ради України

2018

Розроблено законопроект про
внесення змін до Митного
кодексу України та подано до
Верховної Ради України

2017

Затверджено спільний наказ

8. Регламентація взаємодії органів
доходів
і
зборів
з
Мінекономрозвитку
з
питань
застосування спеціальних санкцій
згідно зі статтею 37 Закону
України
«Про
зовнішньоекономічну діяльність»

постійно

Здійснюється
інформацією

обмін

постійно

Угоди
про
здійснення
спільного контролю в пунктах
пропуску через державний
кордон для автомобільного
сполучення розробляються та
укладаються

Найменування
завдання

Найменування заходів
Створення підґрунтя для ефективної співпраці
національних митних органів з іноземними та
міжнародними правоохоронними органами в
сфері боротьби з незаконними переміщеннями
зброї та її компонентів, товарів військового і
подвійного
призначення,
наркотичних,
психотропних речовин і прекурсорів тощо

Виконавці
Мінфін
ДФС

Розвиток
договірної
бази
із
взаємної Мінфін
адміністративної допомоги у митній справі
ДФС
Розвиток договірної бази з питань обміну Мінфін
даними митної статистики
ДФС
Створення договірної бази для взаємного Мінфін
визнання
уповноважених
економічних ДФС
операторів з країнами – членами ЄС

Активізація
використання
інструментів Мінфін
міжнародної технічної допомоги та участі у ДФС
проектах, що підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями

Строк
виконання
постійно

постійно
постійно

Індикатор виконання
Співпраця
національних
митних органів з іноземними та
міжнародними
правоохоронними
органами
здійснюється

Угоди про взаємну допомогу
розробляються та укладаються
Угоди з питань обміну даними
митної
статистики
розробляються та укладаються
Угоди про взаємне визнання
УЕО
розробляються
та
укладаються

після
прийняття
Верховною
Радою
України
змін до МК
України, ПК
України
(реєстр. №
4777, 4776).
постійно
Інструменти
міжнародної
технічної допомоги та участі у
проектах, що підтримуються
міжнародними
фінансовими
організаціями
використовуються

