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Міндоходів вивчатиме естонський досвід із впровадження
електронних сервісів
Міндоходів вивчат име ест онський досвід із впровадження елект ронних сервісів
12.04.2013 | 16:20
Прес-служба Мініст ерст ва доходів і зборів
Україна цікавит ься ест онським досвідом запровадження елект ронних сервісів для
плат ників подат ків т а інноваціями у сф ері онлайн-обміну інф ормацією під час мит ного
оф ормлення вант ажів.
Це т і пит ання, над якими зараз працює Мініст ерст во доходів і зборів задля підвищення
якост і адмініст рування подат кових і мит них плат ежів т а спрощення умов ведення бізнесу в
Україні. Про це під час зуст річі з Прем’єр-мініст ром Ест онії Андрусом Ансіпом заявив Мініст р
доходів і зборів України Олександр Клименко.
«Ми інф ормовані про досвід реалізації проект у елект ронної держави в Ест онії, зокрема у
сф ері надання громадянам подат кових т а мит них послуг. Політ ика українського Уряду
т акож спрямована на елект ронізацію процесу надання адмініст рат ивних послуг
громадянам, і у нас вже є значні результ ат и в цьому напрямі», - підкреслив Мініст р.
Зокрема, за словами О.Клименка, в Україні в елект ронному вигляді сьогодні подают ь
звіт ніст ь вже більше 98% плат ників ПДВ. Досягнут о сут т єве зрост ання кількост і
оф ормлених елект ронних мит них декларацій: їх кількіст ь у загальному обсязі поданих
мит них декларацій збільшилася з 2% у січні 2012 року до 78% у березні пот очного року.
Щоб процес переходу плат ників на елект ронні сервіси проходив більш акт ивно,
Мініст ерст во надає всім бажаючим можливіст ь безкошт овно от римат и елект ронний
циф ровий підпис в сервісних цент рах.
«Україна т а Ест онія рухают ься в одному т ренді, т ому є сут т євий прост ір для обміну
досвідом т а співробіт ницт ва, в першу чергу, в сф ері елект ронізації мит них процедур. У
нашій країні час мит ного оф ормлення т оварів після впровадження нового законодавст ва
зменшено вчет веро, з доби до шест и годин. Факт ично ж середній час оф ормлення вант ажу
– півт ори години на імпорт т а сорок хвилин на експорт .
Документ ообіг скорочено до т рьох документ ів», - зауважив О. Клименко.
Зокрема, керівник Міндоходів висловив зацікавленіст ь у моніт орингу пілот ного проект у
т ранскордонного співробіт ницт ва Ест онії т а Росії, який має на мет і підвищення пропускної
здат ност і мит них пункт ів Койдула і Кунічіна Гора за рахунок попереднього бронювання часу
перет ину кордону через спеціальну елект ронну сист ему.

