ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 249 від 13.05.2002                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      28 травня 2002 р.
                                      за N 456/6744


                  Про внесення зміни до Порядку
                   застосування митного режиму
                 тимчасового ввезення (вивезення)


     З метою  приведення  у відповідність до чинного законодавства
та подальшого вдосконалення  встановленого  Порядком  застосування
митного  режиму  тимчасового  ввезення  (вивезення),  затвердженим
наказом    Державної митної служби України від  28.03.2000  N  173
( z0250-00  )  і  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції України
27.04.2000 за N 250/4471,  механізму реалізації положень статті 71
Митного кодексу України ( 1970-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Унести   зміну  до  Порядку  застосування  митного  режиму
тимчасового ввезення (вивезення),  затвердженого наказом Державної
митної служби  України  від  28.03.2000  N  173  (  z0250-00  )  і
зареєстрованого  в   Міністерстві юстиції  України  27.04.2000  за
N 250/4471, що додається.

     2. Управлінню  нетарифного  регулювання  (Пашинний  О.І.)  та
Правовому  управлінню  (Мельник  М.В.)  забезпечити  подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     3. Начальникам   регіональних  митниць,  митниць  інформувати
суб'єктів  зовнішньоекономічної  діяльності  про   видання   цього
наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Служби Єгорова О.Б.

 Голова Служби                                      М.М.Каленський

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державної митної
                                      служби України
                                      від 13.05.2002 N 249

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 травня 2002 р.
                                      за N 456/6744


                         Зміна до Порядку
                   застосування митного режиму
     тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом
       Державної митної служби України від 28.03.2000 N 173
         і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
                     27.04.2000 за N 250/4471

     Розділ 1 Порядку ( z0250-00 ) викласти в такій редакції:

                      "1. Загальні положення

     1.1. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

     міжнародна виставка - захід,  обмежений обумовленим терміном,
під  час  якого  експонуються товари та послуги підприємств різних
країн світу  однієї  чи  кількох  галузей  економіки,  проводиться
реклама  цих  товарів  і  послуг з метою вивчення попиту на них та
сприяння реалізації їх на ринку країни;
     міжнародний ярмарок - короткотермінова виставка, що регулярно
повторюється під традиційною назвою в певному місці  в обумовлений
термін з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;
     організатор виставки  (ярмарку)  -  українське  підприємство,
установа,  організація будь-якої форми власності,  зареєстровані в
Україні  як юридичні  особи відповідно до законодавства України, а
також  фізичні  особи  -  суб'єкти підприємницької діяльності,  що
займаються проведенням виставок;
     учасник виставки  (ярмарку) - юридична або фізична особа,  що
отримала запрошення для участі  у  виставці  відповідно  до  умов,
визначених  організатором виставки згідно з чинним законодавством;
     виставкові товари   -   товари   та   інші    предмети,    що
використовуються  як  експонати або призначаються для облаштування
павільйонів,  стендів,  у  тому  числі  в  обмеженій  кількості  -
горілчані  й  тютюнові  вироби  (тільки в разі  їх використання як
експонатів на міжнародних виставках);
     професійне устаткування:

     а) устаткування для представників преси, радіо й телебачення;
     б) кінематографічне   устаткування,   потрібне   особам,   що
прибувають в Україну з метою зняти один або кілька фільмів;
     в) будь-яке інше устаткування,  потрібне для виконання роботи
чи професійних обов'язків особами-нерезидентами,  що прибувають  в
Україну;
     г) устаткування, потрібне для виконання роботи чи професійних
обов'язків  за  межами  України  фізичними  особами  -  суб'єктами
підприємницької   діяльності   (резидентами)   або    працівниками
підприємств, установ та організацій України;
     товари, що ввозяться у  зв'язку  з  комерційною  операцією  -
контейнери,  піддони,  тара  та  упаковка,  що  відповідно до умов
зовнішньоекономічного контракту підлягають поверненню їх власнику,
а також зразки продукції,  яку планується виготовляти на території
України,  рекламні фільми й подібні товари, що ввозяться у зв'язку
з комерційною операцією, але ввезення яких не є такою операцією.

     1.2. У режимі тимчасового ввезення на митну територію України
можуть бути пропущені такі товари:

     а) призначені для демонстрації чи використання на міжнародних
виставках, ярмарках;
     б) призначені  для використання  при  проведенні  спортивних,
наукових, культурно-освітніх та інших подібних заходів;
     в) що ввозяться за договорами оренди на термін до одного року
з обов'язковим вивезенням за межі України;
     г) що ввозяться з метою ремонту;
     ґ) що ввозяться у зв'язку з комерційною операцією;
     д) що          передаються          замовниками-нерезидентами
виконавцям-резидентам   як  комплектуючі  елементи  для  виконання
замовлень за договорами (контрактами),  що не підпадають  під  дію
Закону   України   "Про   операції  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних   відносинах"   (  HYPERLINK "javascript:OpenDoc('327/95-вр');" 327/95-вр  ),  і  зворотне
вивезення   яких   митниця   контролює   при  вивезенні  зібраного
устаткування чи споруди;
     е) що ввозяться за міжнародними угодами;
     є) що  ввозяться з метою сертифікації за зовнішньоекономічним
договором органом сертифікації в зібраному стані  й не  потребують
монтажних робіт;
     ж) що  ввозяться  для   облаштування   офісів   представництв
іноземних організацій та фірм з подальшим вивезенням цих товарів;
     з) транспортні  засоби  -  на  умовах,  визначених  частинами
шостою     -  одинадцятою    статті 71     Митного кодексу України
( 1970-12 );
     и) що  ввозяться  за  договорами  підряду   для   будівництва
об'єктів на території України;
     і) професійне устаткування.

     1.3. Держмитслужба України може визначати інші  операції, під
час проведення  яких  товари,  що  ввозяться  на  митну  територію
України,  можуть  бути  оформлені  відповідно  до  митного  режиму
тимчасового ввезення.

     1.4. Забороняється   проводити   митне   оформлення   товарів
відповідно  до  митного  режиму  тимчасового  ввезення   в   таких
випадках:

     а) заборони на ввезення відповідно до законодавства;
     б) увезення  товарів,  що  не  використовуватимуться за своїм
призначенням у  господарській,  науковій,  гуманітарній  та  інших
видах діяльності суб'єкта;
     в) увезення товарів незібраними (комплектний об'єкт);
     г) увезення   товарів,   що   для   здійснення   сертифікації
потребують виконання монтажних робіт;
     ґ) увезення  товарів  за  договорами  купівлі-продажу,  міни,
консигнації,  маркетингу,  про  спільну   діяльність   та   іншими
договорами,   якщо   умовами   договорів   передбачено  проведення
розрахунків за ці  товари  суб'єктами  підприємницької  діяльності
України з нерезидентами;
     д) за  відсутності  документа,  що   підтверджує   реєстрацію
транспортних  засобів  (коди  за  Гармонізованою системою опису та
кодування товарів  (  n0001410-92  )  87.02,  87.03  або 87.05) за
межами України.

     1.5. Товари,   що  тимчасово  ввозяться  на  митну  територію
України,  перебувають під митним контролем з моменту  ввезення  на
територію  України до моменту їх зворотного вивезення або пропуску
митницею для вільного використання на території України.

     1.6. У режимі  тимчасового вивезення за межі митної території
України можуть бути пропущені такі товари:

     а) призначені для демонстрації чи використання на міжнародних
виставках, ярмарках;

     б) призначені  для  використання  при проведенні  спортивних,
наукових, культурно-освітніх та інших подібних заходів;

     в) що   вивозяться  за  договорами  підряду  для  будівництва
об'єктів  за  межами  митної  території  України  з  подальшим  їх
зворотним увезенням;

     г) що вивозяться у зв'язку з комерційною операцією;

     ґ) транспортні  засоби,  що  вивозяться  за договорами оренди
(фрахтування на певний час тощо) на термін до одного року;

     д) професійне устаткування.

     1.7. Держмитслужба України може визначати інші  операції, під
час проведення яких товари, що вивозяться за межі митної території
України,  можуть  бути  оформлені  відповідно  до  митного  режиму
тимчасового вивезення.

     1.8. Товари, що тимчасово вивозяться за межі митної території
України,  перебувають  під митним контролем з моменту пред'явлення
митниці їх та потрібних для здійснення митного контролю документів
на  такі  товари  й до пропуску їх через митний кордон України під
час зворотного ввезення або  до  пропуску  митницею  для  вільного
використання за межами митної території України.

     1.9. Переміщення товарів через митний кордон України згідно з
положеннями пунктів 1.2 і  1.6 цього Порядку підлягає декларуванню
митниці  з поданням вантажної митної декларації (далі  -  ВМД)  та
оформленню  відповідно  до  митного  режиму  тимчасового  ввезення
(вивезення).
     Митне оформлення  партії  товарів  фактурною вартістю менш як
100 доларів США проводиться за  листом  підприємства  без  подання
ВМД.
     Положення абзацу  другого  пункту  1.9   цього   Порядку   не
поширюються на товари, що:

     а) підлягають експортному контролю;

     б) визначені законом як підакцизні;

     в) зберігаються в режимі митного складу.

     1.10. Товари,  що  мають  бути  використані  з  рекламною  та
презентаційною метою,  підлягають митному оформленню відповідно до
митного  режиму випуску для вільного обігу (або експорту) згідно з
чинним законодавством (крім запасів споживання,  що  поставляються
на українські транспортні засоби).

     1.11. Митниця,   що   здійснює   митний   контроль   товарів,
пропущених  з  метою тимчасового ввезення,  систематично перевіряє
цільове   використання   цих   товарів.    Результати    перевірок
оформлюються  Актом  про  проведення  митного огляду,  форму якого
затверджено наказом Державної митної служби України від 14.11.2001
N 725  (  z0996-01  ).  До  розділу "Результати проведення митного
огляду" акта посадовою особою митного органу,  що проводила митний
огляд, додатково вноситься інформація про якісний стан товарів, їх
комплектність  та  відповідність  відомостей,  зазначених  у  ВМД,
даним, установленим під час перевірки.

     1.12. При виявленні  фактів використання  тимчасово  ввезених
товарів  з  будь-якою  іншою  метою,  крім тієї,  що була заявлена
митниці,  фактів порушення  зобов'язання  про  зворотне  вивезення
товарів,  а  також  інших  правопорушень  суб'єкт  притягається до
відповідальності згідно з чинним законодавством.

     1.13. У   разі  виявлення  ознак  правопорушення  справу  про
порушення  митних  правил  заводить  митниця,  якій  було   надане
суб'єктом   зовнішньоекономічної   діяльності   зобов'язання   про
зворотне вивезення (ввезення).
     Допускається заведення  справи  про  порушення  митних правил
митницею,  що  безпосередньо  виявила   правопорушення.
     У разі  виникнення  спірних  питань щодо заведення справи про
порушення митних правил або щодо здійснення провадження в  ній  ці
питання   вирішуються   Управлінням   по  організації  боротьби  з
контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України".

 Начальник Управління
 нетарифного регулювання                              О.І.Пашинний


