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долбунівська районна рада
Рівненської області

Міністерство фінансів відповідно до листа Секретаріату Кабінету
Міністрів України від
10.01.2017 № 49216/1/1-16 розглянуло лист
Здолбунівської районної ради від 23.12.2016 № 01.1-09-598 зі зверненням
депутатів районної ради щодо вирішення питання експлуатації на митній
території України автомобілів з іноземною реєстрацією.
Вважаємо, що спосіб врегулювання ситуації, що виникла у зв'язку з
тимчасовим ввезенням громадянами легкових автомобілів з іноземною
реєстрацією, має відповідати нормам міжнародної Конвенції про тимчасове
ввезення, стороною якої є Україна, задовольняти вимоги власників придбаних
за кордоном легкових автомобілів та, при цьому, забезпечувати надходження до
державного бюджету від оподаткування тимчасово ввезених транспортних
засобів.
Питання переміщення через митний кордон України транспортних
засобів з іноземною реєстрацією та, пов’язаних з цим, проблемних ситуацій у
•прикордонних пунктах пропуску, неодноразово піднімалися як органами
виконавчої влади, так і громадськістю.
Так, на звернення Голови Закарпатської обласної державної адміністрації
Г. Москаля, при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики створено робочу групу з врегулювання ситуації, що виникла у
зв'язку з тимчасовим ввезенням громадянами легкових автомобілів з іноземною
реєстрацією.
У засіданнях цієї робочої групи брали участь народні депутати України,
Голова Закарпатської ОДА, активісти громадських об'єднань та представники
Центральних органів виконавчої влади.
За результатами цих засідань, групою народних депутатів України на
розгляд Верховної Ради України подано законопроект "Про внесення змін до
Митного кодексу України (щодо врегулювання транзиту та тимчасового
ввезення транспортних засобів особистого користування)", зареєстрований
Верховною Радою 21.12.2016 за № 5567, який спрямовано на вирішення
і(, питання, порушеного у зверненні.
'»V

Є. КАПІНУС
,„

^чкитюк І
2° і -56-20

В.

УКРАЇНА
ЗД ö Л Б У Н SB C b КА
р а й о н н а рада

Тхідний №

20

