
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 24-14 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ДФС України 

від 13.01.2015 № 7 

Анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину 

безмитної торгівлі за заявою суб’єкта господарювання 
I. Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування Державна фіскальна служба України 

Місцезнаходження 04655, м. Київ, Львівська площа, 8 

Місце прийому суб’єктів 

звернень 
Прийом документів: 
 

Видача документів:  

Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 8, 

тел. (044) 2472684 

Режим роботи Митниця ДФС*: 
 

Державна фіскальна служба України:  

Понеділок – четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 

Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 

II. Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

Митний кодекс України. 

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 692 „Про затвердження Порядку подання та 

розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину 

безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі”, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 за № 1080/21392 (зі змінами) 

III. Умови отримання адміністративної послуги 

Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення суб'єкта господарювання 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину 

безмитної торгівлі у довільній формі 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Заява подається до митниці та органу охорони державного кордону, у зоні 

діяльності яких експлуатується магазин безмитної торгівлі, особисто 

заявником, уповноваженою на це особою або направляється заявником 

поштою 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

30 календарних днів 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Законом не встановлені 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Наказ про анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію магазину 

безмитної торгівлі 

Способи отримання 

результату 

Поштою (рекомендованим листом), а за зверненням заявника – 

безпосередньо у Державній фіскальній службі України 

IV. Довідкова інформація 

Для отримання довідки щодо адміністративної послуги можна звернутися за телефоном 0 800 501 007 (з 

8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., крім суботи та неділі, безкоштовно зі стаціонарних телефонів) або 

направити запитання на адресу електронної пошти: idd@sfs.gov.ua 

Ознайомитися з інформацією щодо надання адміністративної послуги можна на веб-порталі за адресою: 

www.sfs.gov.ua 
 

                                                 
 Заповнюється безпосередньо митницями ДФС при розміщенні інформаційної картки у місці прийому суб’єктів звернень 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1080-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1080-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1080-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1080-12

