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Депутатський корпус Закарпатської облради просить чітко
встановити планові надходження платежів для
Закарпатської митниці
Адже від їх перевиконання в рамках експерименту кошти будуть скеровані на поточний ремонт

автодоріг краю, які вкрай жахливому стані.
У ході другого пленарного засідання шостої сесії облради крайові обранці ухвали рішення про
«Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення доведення індикативних показників
надходжень митних платежів до Закарпатської митниці ДФС», яке скерували до Кабінет Міністрів
України та Комітет Верховної Ради України з питань бюджету».
У документі зазначається: «Законом України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України» встановлено, що на період проведення експерименту для
реалізації заходів із розвитку автомобільних доріг загального користування у разі перевиконання
загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок із
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість із
ввезених на митну територію України товарів (продукції)), визначених у розписі державного
бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини
другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до
спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми
перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників
надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях
відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 726 (зі змінами,
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 100)
визначено, що Державна фіскальна служба повинна надавати Міністерству фінансів, Державній
казначейській службі, обласним та Київській міській державним адміністраціям розраховані на
підставі Методики, затвердженої цією постановою, і погоджені з Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету, індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду
державного бюджету в розрізі місяців, встановлені відповідній митниці на бюджетний період, у
п’ятиденний строк після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету
зазначених індикативних показників».
Враховуючи вищенаведене, депутати просять прискорити доведення індикативних показників
надходжень митних платежів до регіональних митниць ДФС, у тому числі і Закарпатської.
Прес-служба Закарпатської облради
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