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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з видачі ліцензії на експорт товарів
 (назва адміністративної послуги)


Департамент економіки та цифровізації
Київської обласної державної адміністрації
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)



Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, каб. 1045.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється у робочі дні з 8.30 до 12.00 та з 13.00 до 17.00.
Видача інформаційних повідомлень здійснюється у робочі дні з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00. Примітка: У	п’ятницю та передсвяткові дні прийом та видача документів здійснюються до 15.45.

3.

Телефон  (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Тел.: (044) 286 84 21, 
e-mail:dert@econkoda.gov.ua, admin@econkoda.gov.ua, офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації: http:// koda.gov.ua.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

- щорічна постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот";;
-постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій”;
- постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1113 “Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту “check“.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

- наказ Мінекономіки від 09.09.2009 № 991 “Про порядок ліцензування експорту товарів”;
- наказ Мінекономіки від 17.04.2000 № 50 “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру”.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування




–

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, що зареєстрований на території області експорту товарів, що входять до переліку, який щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України та підлягає ліцензуванню, за умови, що облікова вартість товарів за договорами(контрактами) не перевищує 300 тис.доларів США, крім товарів, на експорт яких необхідне погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади (у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) та встановлено квоти (кількісні або інші обмеження) 
9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для одержання ліцензії на експорт товарів суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрований на території Київської області подає:
- лист-звернення (заяву) щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;  
- заявку на видачу ліцензії на експорт товарів за формою, затвердженою наказом Мінекономіки України від 09.09.2009 № 991;
- копію зовнішньоекономічного контракту (договору), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
- експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною ТПП;
- погодження (оригінал)	 відповідної уповноваженої на це установи згідно з відповідними додатками до щорічної постанови Кабінету Міністрів України;
- платіжне доручення (оригінал) про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України або  інформацію (код квитанції) про сплату збору, що перевіряється уповноваженою особою з використанням програмного продукту “check“ (надається при отриманні оформленої ліцензії) ;
- інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до департаменту економіки та цифровізації Київської облдержадміністрації повний комплект документів, необхідний для отримання ліцензії на експорт товарів. Факт прийому документів фіксується у журналі реєстрації ліцензій на експорт/імпорт товарів.
11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій”.

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
Розмір плати за видачу ліцензії на експорт товарів становить:
- у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень;
- у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.
11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки надаються в залежності від місця реєстрації суб’єкта ЗЕД 
12.
Строк надання адміністративної послуги

Відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» у разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам.
У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати  їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та 60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно.
13.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:
- невідповідності поданих документів законодавству України;
- дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності,  що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;
 - якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності  здійснює свою діяльність на умовах, які можуть   спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;
- порушення суб'єктом зовнішньоекономічної  діяльності України або його іноземним  контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
     Рішення про  відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено в письмовій формі. 
14.
Результат надання адміністративної послуги
Після сплати державного збору – 1 примірник ліцензії на експорт товарів.
15.
Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія видається заявнику в години прийому. Факт видачі документів фіксується у журналі обліку заявок та видачі ліцензій на експорт/імпорт товарів.                   
16.
Примітка
-


