ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №24-11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС від
13.01.2015 № 7

Надання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину
безмитної торгівлі
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень

Державна фіскальна служба України
04655, м. Київ, Львівська площа, 8

Прийом документів:
Сумська Митниця ДФС
м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24
тел. (0542) 24-72-18

Видача документів:
Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 8, тел.
(044)2472679
Режим роботи
Сумська митниця ДФС:
Понеділок – четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
П’ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.
Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
Державна фіскальна служба України:
Понеділок – п’ятниця: з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (без перерви)
Акти законодавства, що
Митний кодекс України.
регулюють порядок та умови Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 692 „Про
надання адміністративної
затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії,
послуги
анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної
торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної
торгівлі”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 за
№ 1080/21392 (зі змінами)
Перелік документів,
1. У паперовій та/або електронній формі заява на відкриття та
необхідних для отримання експлуатацію МБТ за формою, затвердженою наказом Міністерства
адміністративної послуги, а фінансів України від 08.06.2012 № 692.
також вимоги до них
До заяви додаються в паперовій та/або електронній формі такі
документи:
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців і копії установчих документів.
3. Довідка банку (банків) про поточні рахунки заявника в національній
та/або іноземній валюті.
4. План пункту пропуску через державний кордон України з позначенням
місця, де планується відкрити МБТ, фотофіксація (фіксація оточення,
під'їздів, переднього і заднього фасадів будівлі, приміщень різного
конструктиву, функціонала і технічного стану, особливостей об'єкта, а
також інших значимих характеристик об'єкта).
5. Копії документів, що підтверджують право власності або користування
приміщенням, у якому плануються відкриття та експлуатація МБТ.
6. Згода заявника на обробку його персональних даних відповідно до
законодавства України.
7. План приміщення МБТ;
8. Довідка органу доходів і зборів про відсутність у юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців заборгованості із сплати податків та зборів
до державного та місцевих бюджетів.
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Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Платність надання
адміністративної послуги
Строк надання
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови
у наданні адміністративної
послуги

Результат надання
адміністративної послуги
Способи отримання
результату
Довідкова інформація

Заява подається до митниці та органу охорони державного кордону, у
зоні діяльності яких експлуатується магазин безмитної торгівлі, особисто
заявником, уповноваженою на це особою або направляється заявником
поштою
Безоплатно
Протягом 23 робочих днів з дня реєстрації заяви
Відповідно до пункту 9 Порядку подання та розгляду заяв, надання,
зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію
магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 08.06.2012 № 692:
коли приміщення МБТ не відповідає вимогам статей 420 та 421 Митного
кодексу України;
відсутності документів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, або
коли у цих документах містяться неправдиві відомості;
коли розташування такого магазину в пункті пропуску через державний
кордон України ускладнюватиме забезпечення режиму, установленого у
цьому пункті пропуску відповідно до законодавства.
Витяг з реєстру магазинів безмитної торгівлі
Поштою (рекомендованим листом), а за зверненням заявника –
безпосередньо у Державній фіскальній службі України
Для отримання довідки щодо адміністративної послуги можна звернутися
за телефоном 0 800 501 007 (з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., крім суботи
та неділі, безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або направити
запитання на адресу електронної пошти: idd@sfs.gov.ua
Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративної послуги
можна на веб-порталі за адресою: www.sfs.gov.ua

