                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 15 травня 2003 р. N 700
                               Київ

          Про порядок вивезення за межі митної території
             України громадянами дорогоцінних металів
                (за винятком банківських металів,
               пам'ятних та ювілейних монет України
             із дорогоцінних металів), дорогоцінного
                каміння та виробів з них, а також
                   культурних цінностей з метою
                          їх відчуження


     Відповідно до статті 251 Митного  кодексу  України  ( 92-15 )
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Установити,  що вивезення за межі митної території України
громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів,
пам'ятних  та  ювілейних  монет  України із дорогоцінних металів),
дорогоцінного каміння та виробів з них,  з  метою  їх  відчуження,
здійснюється:

     у разі   коли   їх   сукупна   вартість  не  перевищує  суму,
еквівалентну 200 євро  (крім  заборонених  до  вивезення  за  межі
митної  території  України  та  особистих  речей),  з обов'язковим
письмовим декларуванням у  порядку,  встановленому  законодавством
для громадян, без сплати податків і зборів;

     у разі коли їх сукупна вартість перевищує суму,  еквівалентну
200  євро  (крім  особистих  речей),  у  порядку  та  на   умовах,
встановлених  законодавством  для  підприємств,  за  погодженням з
Міністерством фінансів.

     2. Установити,  що вивезення за межі митної території України
культурних   цінностей  з  метою  їх  відчуження  здійснюється  на
підставі  свідоцтва  встановленого  зразка  на   право   вивезення
(тимчасового вивезення) культурних цінностей:

     громадянами, які  не є суб'єктами підприємницької діяльності,
без сплати податків і зборів;

     громадянами, які є суб'єктами підприємницької  діяльності,  у
порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств.

     3. Перелік  товарів промислового призначення,  вивезення яких
громадянами України,  іноземцями та особами  без  громадянства  за
межі   митної  території  України  не  допускається,  затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. N 1911
(  1911-2002-п  ) (Офіційний вісник України,  2002 р..  N 51,  ст.
2323),  доповнити після позиції "440399 Лісоматеріали інші  (крім
оброблених    фарбою,    протруювачами,   креозотом   або   іншими
консервантами,  крім  лісоматеріалів  з  хвойних  порід,  з   дуба
(Quercus spp.), з бука (Fagus spp.) та з деревини тропічних порід,
зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44)" позиціями  такого
змісту:

"7106              Срібло (включаючи    срібло    з   гальванічним
                   покриттям   з   золота    або    платини),    у
                   необробленому, або напівобробленому вигляді або
                   у вигляді порошку

7108               Золото (включаючи золото,  плаковане платиною),
                   необроблене,   напівоброблене,  або  у  вигляді
                   порошку

7110               Платина необроблена,   напівоброблена   або   у
                   вигляді порошку

7112               Відходи або   брухт  дорогоцінних  металів  або
                   металів,  плакованих  дорогоцінними   металами;
                   інші  відходи  або брухт з вмістом дорогоцінних
                   металів  або   сполук   дорогоцінних   металів,
                   використовувані,  головним чином, для вилучення
                   дорогоцінних металів

7115               Інші вироби з дорогоцінних металів або металів,
                   плакованих    або   дубльованих   дорогоцінними
                   металами".

     4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

