Державною митною службою України розглянуто Ваш лист від
NP.MT.2MN2 № M4N щодо надання роз'яснень.
До питання N. Товари і транспортні засоби комерційного призначення,
які переміщуються через митний кордон України, підлягають митому
оформленню, метою якого є забезпечення дотримання встановленого
законодавством порядку такого переміщення.
Відповідно до статті 4 Митного кодексу України (далі - Кодекс) товари
- будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим
нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення),
валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що
переміщується лініями електропередачі.
Усі товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у
відношенні товарів визначаються коди відповідно до Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка складається на
основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.
Таким чином, програмне забезпечення (інтелектуальна власність) не є
товаром у розумінні положень Кодексу.
Частиною четвертою статті 5N Кодексу передбачено, що під час
визначення митної вартості носіїв інформації, що містять програмне
забезпечення для обладнання з обробки даних, ураховується лише вартість
носія інформації за умови виділення з ціни, що була фактично сплачена або
підлягає сплаті за оцінювані товари, вартості програмного забезпечення
та/або вартості носія.
Разом з тим, під час визначення митної вартості товару, до складу
якого входить програмне забезпечення, яке спрямоване на функціонування
цього товару, вартість програмного забезпечення не відокремлюється від
вартості товару.
До питання 2. Перелік документів, які подаються декларантом або
уповноваженою ним особою для підтвердження заявленої митної вартості
товару, визначений частиною другою статті 5P Кодексу. Це, зокрема,

зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, або
документ, який його замінює, рахунок-фактура (інвойс) або рахунокпроформа (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу), банківські платіжні
документи (якщо рахунок сплачено), транспортні (перевізні) документи,
якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у
вартість товару страхові документи.
У випадках, встановлених Кодексом, митний орган має право
запитувати у декларанта або уповноваженої ним особи додаткові документи,
встановлені частинами третьою-четвертою 5P статті Кодексу.
До питання P. Частиною четвертою статті 5N Кодексу визначено, що
термін «носій інформації» не стосується інтегральних мікросхем,
напівпровідників та інших подібних пристроїв чи виробів, в які
інкорпоровані такі інтегральні мікросхеми чи пристрої.
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» інтегральна мікросхема - це мікроелектронний
виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій
електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в
об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу,
незалежно від способу його виготовлення.
Враховуючи, що до складу UpB-носія входять мікросхеми (NANaпам'ять, на якій зберігається інформація, контролер для керування NANaпам'яттю та для передачі інформації тощо), вони не вважаються носіями
інформації у розумінні частині четвертій статті 5N Кодексу.
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