ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2011 N 1079
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 300 від 31.05.2012 )
Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 34 від 13.01.2012 N 260 від 10.05.2012 )
На виконання пункту 3.3 рішення Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України від 08.09.2011 N 04-24/4-98 "Про невідкладні
заходи щодо захисту вітчизняного ринку від неякісних і фальсифікованих лікарських засобів та вдосконалення цінової політики у сфері обігу
лікарських засобів та виробів медичного призначення" та з метою вдосконалення процедури митного контролю та митного оформлення
товарів, які класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і ввозяться в
Україну суб'єктами господарської діяльності,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Держмитслужби України від 10.01.2011 N 10 "Про визначення зон діяльності митних органів" (далі - Наказ) такі зміни:
1.1. У преамбулі Наказу слова та цифри "товарних позиціях 8703, 9401, 9403" замінити словами та цифрами "товарній групі 30 та товарній
позиції 8703";
1.2. Пункт 6 Наказу доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"що класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності і ввозяться в Україну
суб'єктами господарської діяльності, крім товарів, митне оформлення яких в митних режимах "імпорт" та "транзит" здійснюється
безпосередньо у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль.";
1.3. Абзаци сьомий - дев'ятий пункту 6 Наказу вважати восьмим - десятим відповідно.
2. Внести до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого
наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 N 335 (у редакції наказу Держмитслужби України від 30.11.2009 N 1151) (далі Класифікатор), такі зміни:
2.1. Рядок "Зона діяльності" пункту 2 Класифікатора доповнити новим шостим абзацом такого змісту:
|"що класифікуються у товарній групі 30 згідно з Українською |
|класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності |
| ( 2371б-14 ) і ввозяться в Україну суб'єктами господарської |
|діяльності, крім товарів, митне оформлення яких в митних |
|режимах "імпорт" та "транзит" здійснюється безпосередньо у |
|міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення |
|"Бориспіль."; |
2.2. Абзаци шостий - восьмий пункту 2 Класифікатора вважати сьомим - дев'ятим відповідно.
3. Начальнику Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Пашку П.В. забезпечити внесення зазначених змін до
відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 260 від 10.05.2012 )
5. Керівникам Київської регіональної митниці, митниць проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, передбачені
цим наказом.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.02.2012.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митноїслужби N 34 від 13.01.2012 )
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії
Держмитслужби України Сьомку С.М.
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