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Напрями вдосконалення адміністрування податків при реалізації майна,
вилученого митницями на електронних аукціонах та редукціонах
Анотація. У статті визначено нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється реалізація товарів
та транспортних засобів, що перейшли у власність держави за порушення митного законодавства на електронних
аукціонах і редукціонах. Досліджено сучасний стан реалізації товарів на електронних митних аукціонах та порядок
адміністрування податків при операціях з реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного
законодавства на електронних аукціонах та редукціонах. У результаті дослідження процесу реалізації майна та
адміністрування податків і зборів визначено, що він має багато суперечливих моментів, які потребують додаткового
роз’яснення та законодавчого врегулювання. Напрацьовано напрями вдосконалення адміністрування податків при
операціях з реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства на електронних
аукціонах та редукціонах.
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Areas of Improvement of Tax Administration in the Implementation of
Property Seized at Customs at Electronic Auctions and Reductions
Annotation. Introduction. The sale of property transferred to the state for violation of customs legislation is carried out
at customs auctions and reductions in the electronic trading system. The administrator of the electronic trading system and
responsible for ensuring the functioning of the electronic trading system is the state enterprise "Prozorro.Sales". However, due to the
fact that the procedure for selling goods through electronic auctions and reductions was introduced in Ukraine only at the end of
2019, the process of administration of taxes and fees during this time has many contradictions that require further study and
proposal to eliminate them.
The purpose of this article is to form proposals for improving the administration of taxes in the sale of property that
becomes the property of the state for violation of customs legislation at electronic auctions and reductions.
Results. Normative legal acts have been determined in accordance with which the sale of goods and vehicles that have
become the property of the state for violation of customs legislation at electronic auctions and reductions is carried out. The current
state of sales of goods at electronic customs auctions and the procedure for tax administration in transactions for the sale of property
that becomes the property of the state for violation of customs legislation at electronic auctions and reductions are studied.
Directions for improving the administration of taxes in the sale of property that becomes the property of the state for violation of
customs legislation at electronic auctions and reductions.
Conclusions. Therefore, the procedure for the sale of property transferred to the state for violation of customs legislation
through electronic auctions is only being introduced in Ukraine, and therefore, the sale of goods and vehicles through electronic
auctions remains isolated. In this regard, the process of selling property and administering taxes and fees during this time has many
contradictory points that need further clarification and legal regulation. Despite this, the introduction of the selling goods possibility
that became state property for violating customs legislation through electronic auctions and reductions has greatly simplified the
procedure for disposing of property that has become state property for violating customs legislation.
Keywords: tax administration; property disposal; sale of property; electronic auction.
JEL Classification: H 19.

Постановка проблеми. Реалізація майна, що
перейшло у власність держави за порушення митного
законодавства, здійснюється відповідно до «Порядку
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого
майна, що переходить у власність держави, і
розпорядження ним», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. № 1340 (далі

– Порядок 1340) та «Порядку реалізації товарів на
митних аукціонах, редукціонах» затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019
р. №1050 (далі – Порядок 1050), згідно з якими
реалізація товарів та транспортних засобів на митних
аукціонах та редукціонах здійснюється в електронній
торговій системі. Варто зазначити, що державне
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підприємство «Prozorro.Продажі», що належить до складі представників територіальних органів ДПС,
сфери управління Міністерства розвитку економіки, органів, що здійснили вилучення майна або зберігають
торгівлі та сільського господарства, є адміністратором його,
фінансових
органів
та
органів,
які
електронної торгової системи, а тому відповідальне за здійснюватимуть розпорядження цим майном.
забезпечення функціонування електронної торгової
У разі розбіжності в оцінці майна між
системи з реалізації товарів на митних аукціонах та представниками комісії та у випадках, передбачених
редукціонах. Процедура адміністрування податків при законодавством
України,
оцінка
провадиться
операціях із реалізації майна, що переходить у суб'єктами оціночної діяльності – суб'єктами
власність
держави
за
порушення
митного господарювання.
законодавства, врегульовується відповідно до наказу
При проведенні оцінки експерт враховує
Державної фіскальної служби України «Про інформацію митниці про податки, що підлягають сплаті
затвердження Методичних рекомендацій щодо при реалізації товарів, транспортних засобів, якщо такі
механізму взаємодії підрозділів митниці ДФС при податки не були попередньо сплачені. Інформація
обрахунку податків, що підлягають сплаті при надається у вигляді довідки за підписом
реалізації товарів, транспортних засобів відповідно до відповідальної особи митниці та зареєстрованої
статті 243 Митного кодексу України» від 12.02.2019 р. відповідно до вимог діловодства. Реалізація товарів,
№100.
що перейшли у власність держави за порушення
Оскільки процедура реалізації товарів через митного законодавства, можлива виключно за умови
електронні аукціони та редукціони була запроваджена врахування в їх оціночній вартості розміру визначених
в Україні лише у кінці 2019 р., процес адміністрування законодавством податків.
податків та зборів під час цього має багато
Відповідно до Порядку № 1340 за результатами
суперечностей, які потребують додаткового вивчення оцінки складається акт опису, оцінки та передачі
та напрацювання пропозицій щодо їх усунення.
майна. Також у нормативному документі зазначено,
Аналіз останніх досліджень і публікацій. що акт опису, оцінки та передачі майна є підставою для
Вивченню питань, пов’язаних з розпорядженням реалізації майна через підприємства роздрібної
майном, що перейшло у власність держави за торгівлі, торгові біржі та аукціони, безоплатної
порушення митного законодавства, присвячені наукові передачі, знищення, утилізації, переробки. Проте на
дослідження: В. Бондаренко [1], Л. Прус [2,3], практиці при реалізації товарів та транспортних засобів
У. Романюк [4]. Так, В. Бондаренко досліджував зміну через електронні митні аукціони за результатами
принципів
побудови
системи
розпорядження оцінки складається звіт про оцінку. Тому виникає
конфіскованим майном, вилученим митницями. Статті питання, який документ має засвідчувати проведену
Л. Прус присвячені публічному адмініструванню оцінку майна під час реалізації його на електронних
операцій з майном, вилученим за порушення митного аукціонах [5].
законодавства та критеріям відбору суб’єктів
Далі з метою реалізації товарів і транспортних
господарювання для розпорядження майном, що засобів за допомогою електронного аукціону митниця
переходить у власність держави. Романюк У. вивчала укладає з оператором електронного майданчика
стан розпорядження майном, вилученим митницями договір про проведення аукціону. Оператор
ДФС України. Сьогодні залишається ще багато електронного майданчика (далі – оператор) –
дискусійних питань щодо адміністрування податків юридична особа, зареєстрована в установленому
при операціях з реалізації майна, що переходить у законом порядку на території України, що має право
власність
держави
за
порушення
митного використання електронного майданчика, який
законодавства на електронних аукціонах та під’єднано до електронної торгової системи.
редукціонах, що спричиняє необхідність вивчення
Проведення електронних аукціонів відбувається за
останніх змін у нормативно-правовому регулюванні кожним лотом окремо (лот – одиниця товару, що
даного питання та напрацювання пропозицій щодо виставляється для продажу, або товарна партія, що
них.
пропонується для продажу як одне ціле), дата
Формулювання цілей дослідження. Метою статті є проведення електронного аукціону визначається за
формування пропозицій щодо удосконалення рішенням комісії, утвореної відповідно Порядку №
адміністрування податків при операціях з реалізації 1340 [5].
майна, що переходить у власність держави за
Підготовка до проведення аукціону розпочинається
порушення митного законодавства на електронних після отримання оператором заявки на проведення
аукціонах та редукціонах.
електронного
аукціону
від
митниці.
Заявка
Виклад основного матеріалу дослідження. надсилається оператору для публікації інформації з неї
У випадку, коли товари перейшли у власність держави в електронній торговій системі у формі оголошення
та прийнято рішення про їх реалізацію на про проведення електронного аукціону.
електронному аукціоні, у першу чергу, проводиться
Порядок функціонування електронної торгової
його оцінка. Оцінка майна провадиться комісією, яка системи,
проведення
електронних
аукціонів,
утворюється органом, що здійснив його вилучення, у дискваліфікації учасників, взаємодії адміністратора
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електронної
системи,
замовника,
операторів
Далі
електронний
аукціон
починається
електронних
майданчиків
визначається автоматично в час, визначений в електронній торговій
адміністратором електронної системи у регламенті системі. Учасник електронного аукціону за допомогою
електронної торгової системи.
інтерфейсу електронного майданчика отримує в
Відповідно до Порядку № 1050 для участі в особистому кабінеті індивідуальне посилання на
митному аукціоні учасник електронного аукціону має вебсторінку електронного аукціону.
[6]:
Згідно з Порядком № 1050 не реалізований на
–
подати заявку на участь у митному аукціоні першому митному аукціоні лот виставляється на
(заявки на участь у митному аукціоні приймаються з другий митний аукціон за стартовою ціною, що
моменту оприлюднення в електронній торговій становить 75 % його стартової ціни на першому
системі оголошення про проведення електронного митному аукціоні. Не реалізований на другому
аукціону та до 20 години робочого дня, що передує митному аукціоні лот виставляється на третій митний
дню проведення електронного аукціону. Кінцевий аукціон за стартовою ціною, що становить 50 відсотків
строк подання заявки на участь в редукціоні його стартової ціни на першому митному аукціоні. Не
встановлюється електронною торговою системою для реалізований на третьому митному аукціоні лот
кожного редукціону окремо з 16 години 15 хвилин до виставляється на редукціон за стартовою ціною, що
16 години 45 хвилин дня його проведення. Заявки, становить 50 відсотків його стартової ціни на першому
подані після завершення цього строку, оператором не митному аукціоні [6].
приймаються);
Ціна, за якою лот виставляється на другий, третій
–
подати відповідну заявку на участь в митні аукціони або на редукціон, не може бути
електронному
аукціоні
шляхом
заповнення меншою, ніж сума податків і зборів, що підлягають
електронної форми (заявка на участь у митному сплаті при переміщенні товарів через митний кордон
аукціоні, яка повинна містити закриту цінову України. Якщо обрахована сума податків і зборів не
пропозицію, подається учасником в електронній дозволяє зменшити вартості лота, то він виставляється
торговій системі за кожним лотом окремо);
на другий, третій митні аукціони або на редукціон за
–
сплатити
реєстраційний
(реєстраційний ціною, зменшеною на максимальний відсоток у
внесок – плата за подання заяви на участь в допустимих межах.
електронному
аукціоні
у
розмірі
10
Мінімальна ціна, до якої можливе зниження на
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для редукціоні, становить 30 % стартової ціни на першому
реєстрації особи, яка має намір взяти участь в митному аукціоні та не може бути меншою за суму
електронному аукціоні, як учасника електронного податків і зборів, що підлягають сплаті при
аукціону) та гарантійний (гарантійний внесок – форма переміщенні товарів через митний кордон України [6].
гарантії у вигляді грошового забезпечення у розмірі 5
Відповідно до наказу ДФСУ № 100 визначено, що у
% стартової ціни лота, що вноситься особою, яка має разі уцінки товару його вартість не може бути меншою,
намір взяти участь в електронному аукціоні, на рахунок ніж сума податків і зборів, що відповідно до
оператора електронного майданчика для набуття законодавства підлягає сплаті при реалізації такого
статусу учасника електронного аукціону шляхом товару, з урахуванням
розміру винагороди
перерахування коштів на рахунок оператора торговельному підприємству, а в порядку 1050
електронного майданчика, з якого така особа має зазначено, що вартість товару не може бути меншою
намір взяти участь в електронному аукціоні) внески на вартості податків і зборів, які підлягають сплаті [7]. Така
рахунок оператора електронного майданчика.
суперечність
потребує
внесення
змін
до
Реєстраційний та гарантійний внески для участі в вищезазначених нормативно-правових актів.
митному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх
Крім того, під час реалізації підакцизних товарів
зарахування на банківський рахунок оператора, але не існує ймовірність уцінки майна до тієї вартості, яка не
пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого забезпечуватиме сплату акцизного податку. Так, під
строку прийняття заявок на участь в електронному час реалізації підакцизних товарів через електронні
аукціоні. Реєстраційний та гарантійний внески, аукціони можлива його уцінка: на другому митному
зараховані на банківський рахунок оператора менше аукціоні – 75% стартової ціни; на третьому аукціоні –
ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку 50%. Враховуючи те, що акцизний податок у більшості
прийняття заявок на участь в електронному аукціоні, випадків
обраховується
шляхом
застосування
не вважаються вчасно сплаченими та підлягають специфічних ставок (тобто таких, що застосовуються не
поверненню особі, від якої вони були отримані, до вартісної оцінки підакцизної продукції, а до
протягом одного робочого дня з моменту їх кількості її фізичних одиниць), тому його розмір не
зарахування на рахунок такого оператора. При залежить від вартості майна. З огляду на зазначене,
отриманні оператором реєстраційного та гарантійного існує ймовірність уцінки конфіскованого майна до тієї
внеску податкові зобов'язання з ПДВ не визначаються вартості, яка не забезпечуватиме сплату акцизного
і відповідно податкова накладна не складається.
податку.
Така
ситуація
потребує
окремого
врегулювання.
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За
результатами
електронного
аукціону
3) у разі, коли ціна продажу лоту становить до 4 000
формується в електронній формі протокол та тис. грн, – 5 % ціни продажу лоту.
оприлюднюється в електронній торговій системі
Фактичний розмір винагороди зазначається у
автоматично в день його завершення.
протоколі електронного аукціону. Із суми винагороди
Далі замовник укладає договір про закупівлю з оператором електронного майданчика, через якого
учасником, який визнаний переможцем торгів подано найвищу цінову пропозицію, перераховується
протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж плата на розвиток ЕТС на рахунок адміністратора
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір відповідно до умов договору про використання ЕТС.
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог
Залишок винагороди оператора після вирахування
тендерної документації та пропозиції учасника- плати на розвиток ЕТС у митних аукціонах та
переможця.
редукціонах, що проводяться згідно з Порядком
Переможець, зазначений у протоколі електронного реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах,
аукціону, протягом трьох робочих днів, а щодо товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
які швидко псуються або мають обмежений строк від 04.12.2019 р. №1050, розподіляється наступним
зберігання, протягом одного робочого дня після дня чином: 30 % від залишку суми винагороди отримує
визначення його переможцем вносить кошти за лот на оператор, який розмістив оголошення про проведення
рахунок оператора електронного майданчика, такого електронного аукціону, 70% отримує оператор,
зазначений
в
оголошенні
про
проведення через електронний майданчик якого подано найвищу
електронного аукціону.
цінову пропозицію.
На дату, коли кошти за лот надійшли на рахунок
Таким чином, в оператора, який розмістив
оператора електронного майданчика, організатор оголошення про проведення електронного аукціону та
електронного аукціону складає податкову накладну на оператора, на майданчику якого реалізовано товар
суму винагороди за надані послуги з реалізації майна, при наданні послуг з організації і проведення митних
а датою виникнення податкових зобов'язань аукціонів та редукціонів базою оподаткування
вважається дата, що сталася раніше:
податком на додану вартість є розмір отримуваної
– дата зарахування коштів на рахунок організації ними від митниці винагороди.
такої винагороди;
Отже, сума коштів за лот, отримана оператором від
– дата оформлення документа, що засвідчує факт реалізації товарів на електронному аукціоні, підлягає
постачання послуг з реалізації майна.
перерахуванню на визначені рахунки замовника
Також варто зауважити, що згідно з цивільно- (митниці Держмитслужби) протягом трьох робочих
правовим договором ДП «Prozorro.Продажі» здійснює днів з дня отримання таких коштів від переможця
реалізацію майна за винагороду за надані послуги з електронного аукціону.
реалізацій майна. Крім того, згідно з Порядком 1050
Після перерахування коштів за товар переможець
право на винагороду з організації електронного аукціону звертається до митниці з письмовою заявою з
аукціону отримують:
проханням про видачу придбаних товарів, при цьому
–
оператор, який розмістив оголошення про разом із заявою подаються такі документи:
проведення електронного аукціону;
копія паспорта переможця аукціону;
–
оператор, на майданчику якого реалізовано
копія протоколу електронного аукціону;
товар.
документ, що засвідчує сплату коштів за лот.
Умови розподілу винагороди визначаються
Крім того, оператор електронного майданчика має
регламентом
електронної
торгової
системи, повідомити митницю про визначення переможця
затвердженим адміністратором електронної системи.
електронного аукціону та здійснення розрахунків за
Відповідно до Регламенту роботи електронної реалізовані товари. Після цього бухгалтерська служба
торгової
системи
«Prozorro.Продажі»
щодо митниці здійснює перевірку всіх документів, що
проведення електронних аукціонів з продажу/надання надійшли та підтверджує можливість видачі товарів
в оренду майна (активів)/передачі права (далі – переможцю електронного аукціону. Далі митницею
Регламент ЕТС) оператор, через електронний готуються видаткові накладні, відповідно до яких
майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, товар може бути виданий зі складу.
протягом трьох робочих днів з моменту публікації
Після надходження на рахунок митниці ДФС сум
договору купівлі-продажу відповідного лоту в ЕТС, коштів, отриманих від реалізації товарів, бухгалтерська
вираховує з суми гарантійного внеску, внесеного служба митниці перевіряє їх відповідність та здійснює
переможцем електронного аукціону, винагороду у подальше розпорядження, зокрема, відповідно до ст.
розмірі, що становить (з урахуванням податку на 244 МКУ [9]:
додану вартість) [8]:
1. Кошти, одержані від реалізації товарів, після
1) у разі, коли ціна продажу лоту становить понад вирахування сум належних митних платежів, виплати
64 000 тис. грн, – 1,5 % ціни продажу лоту;
комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке
2) у разі, коли ціна продажу лоту становить від 4 000 реалізувало зазначені товари, а також після
до 64 000 тис. грн, – 3 % ціни продажу лоту;
відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх
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оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у митний кордон України, але згідно наказу ДФСУ «Про
разі
необхідності,
аналізів
та
експертиз, затвердження Методичних рекомендацій щодо
розукомплектування, надсилання їх власникам механізму взаємодії підрозділів митниці ДФС при
відповідних повідомлень зберігаються на рахунку обрахунку податків, що підлягають сплаті при
відповідної митниці.
реалізації товарів, транспортних засобів відповідно до
2. Якщо товари – безпосередні предмети статті 243 Митного кодексу України» від 12.02.2019 р.
порушення митних правил, які швидко псуються або №100 у разі уцінки товару його вартість не може бути
мають обмежений строк зберігання, реалізуються до меншою, ніж сума податків і зборів, що відповідно до
винесення судом рішення по справі про порушення законодавства підлягає сплаті при реалізації такого
митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, товару, з урахуванням
розміру винагороди
вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих торговельному підприємству. Така ситуація вимагає
товарів у разі їх конфіскації.
уточнення та внесення відповідних змін до
3. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вищезазначених нормативно-правових актів;
вчинила порушення митних правил, не буде
–
необхідність внесення змін у Порядок 1050 у
застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, частині, що стосується розрахунків за придбаний товар
або провадження у справі про порушення митних та його видачу переможцю. У ході дослідження
правил буде припинено, кошти, одержані від визначено, що у Порядку 1050 не досить детально
реалізації зазначених товарів, зберігаються на рахунку виписано процедуру розрахунків між переможцем
відповідної митниці після вирахування сум належних аукціону, оператором електронного майданчика та
митних платежів. Витрати, зазначені у частині першій замовником електронного аукціону. Крім того,
цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна доцільним є нормативне закріплення порядку
винагорода підприємству торгівлі не виплачується.
розрахунків у разі тимчасового зупинення електронних
4. Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка торгів та врегулювання взаємовідносини між
вчинила порушення митних правил, буде застосовано замовником та організатором електронного аукціону
тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, під час реалізації майна, що перейшло у власність
одержаних від реалізації товарів, може вилучатися для держави за порушення митного законодавства;
забезпечення цього стягнення.
–
необхідність уточнення документа, що
5. Кошти, одержані від реалізації товарів, засвідчує проведення оцінки товарів і транспортних
транспортних засобів, конфіскованих за рішенням засобів, що підлягають реалізації через електронні
суду, а також товарів, поміщених у режим відмови на аукціони. У Порядку 1340 визначено, що за
користь держави, і товарів, які були виявлені результатами оцінки складається акт опису, оцінки та
(знайдені) під час здійснення митного контролю в передачі майна, що є підставою для реалізації майна
зонах митного контролю та/або у транспортних через підприємства роздрібної торгівлі, торгові біржі
засобах, що перетинають митний кордон України, і та аукціони, безоплатної передачі, знищення,
власник яких невідомий, після відшкодування витрат, утилізації, переробки. На практиці при реалізації
перераховуються до державного бюджету.
товарів та транспортних засобів через електронні митні
6. Власник товарів або уповноважена ним особа аукціони за результатами оцінки складається звіт про
може отримати з рахунку органу доходів і зборів оцінку. Доцільним було б нормативне закріплення
залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом документу, що засвідчує проведену оцінку товарів для
трьох років з дня реалізації товарів, а в окремих реалізації їх через електронні аукціони;
випадках – з дня набрання законної сили рішенням
–
необхідність врегулювання розрахунків у
суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього випадку, коли переможець електронного аукціону
строку, перераховуються до державного бюджету. відмовляється від оплати за придбані товари. Інколи
Відсотки на суми коштів, одержаних від реалізації виникає ситуація, коли переможець електронного
товарів, не нараховуються [9].
аукціону відмовляється оплачувати придбані товари на
Отже, аналіз процедури адміністрування податків митному аукціону, але ним вже сплачено гарантійний
при операціях з реалізації майна, що переходить у внесок. За умовами проведення електронного
власність
держави
за
порушення
митного аукціону гарантійний внесок є частиною оплати
законодавства на електронних аукціонах та переможцем вартості придбаних товарів, однак при
редукціонах засвідчує наявність значної кількості відмові переможця від придбання товарів не
суперечностей і невизначеностей, зокрема:
передбачено
процедури
повернення
йому
–
суперечності у нормах чинного законодавства гарантійного внеску, а тому залишається незрозуміло,
щодо мінімальної ціни реалізації товарів. Так, яким чином здійснюється розпорядження цими
відповідно до Порядку 1050 мінімальна ціна, до якої коштами;
можливе зниження на редукціоні, становить 30
–
реалізація товарів, що належать до
відсотків стартової ціни на першому митному аукціоні підакцизної групи. Під час реалізації підакцизних
та не може бути меншою за суму податків і зборів, що товарів на електронних аукціонах існує ймовірність
підлягають сплаті при переміщенні товарів через уцінки майна до тієї вартості, яка не забезпечуватиме
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сплату акцизного податку. Тому необхідно внести запроваджується в Україні, оскільки нормативний акт,
зміни до чинного законодавства, які б передбачали, що врегулює цю сферу митних правовідносин, було
що при реалізації товарів підакцизної групи їх уцінка прийнято лише наприкінці 2019 року. Саме тому
може здійснюватися не нижче розміру податків і випадки реалізації товарів та транспортних засобів
зборів, що підлягають сплаті при реалізації такого через електронні аукціони залишають поодинокими.
майна відповідно до податкового законодавства.
Через це процес реалізації майна та адміністрування
Вищезазначене знайшло своє відображення й у податків та зборів має багато суперечливих моментів,
працях Л. Прус, яка звертає увагу на те, що чинна які потребують додаткового роз’яснення та
правова система, яка регулює питання поводження з законодавчого врегулювання. Зауважимо також, що
майном, що переходить у власність держави за запровадження можливості реалізації товарів, які
порушення
митного
законодавства,
потребує перейшли у власність держави за порушення митного
докорінних змін [2].
законодавства через електронні аукціони та
Висновки. Процедура реалізації майна, що редукціони,
значно
спростило
процедуру
перейшло у власність держави за порушення митного розпорядження майном, що перейшло у власність
законодавства через електронні аукціони, лише держави за порушення митного законодавства.
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