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УМОВИ КОНКУРСУ
по включенню суб’єктів господарювання
до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати
реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави,
на 2021 рік

1.	Для участі у конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії наступні документи: 
заяву про включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави (далі – Єдиний реєстр), із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;
копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень на території Одеської області;
копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів. 

	2. Документи надавати до ГУ ДПС в Одеській області за адресою: 65044, м.Одеса, вул. Семінарська, 5.
Прийом документів на перше засідання комісії з питання формування Єдиного реєстру на 2021 рік здійснюється в термін до 01 грудня 2020 року.

	Подані документи розглядаються комісією, створеною ГУ ДПС в Одеській області. При винесені рішення про включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру враховуються наступні критерії:
	досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;
	членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 №611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 липня 2017 року за №908/30776, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у випадку реалізації виключно профільної продукції, а також підприємств роздрібної торгівлі;

наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;
відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;
наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників; 
	відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;
	наявність власних (орендованих) складських приміщень на території Одеської області;
	наявність договору з розпорядником акцизного складу на зберігання лікеро-горілчаних виробів;
	наявність договору на здійснення робіт з утилізації, переробки та знищення (видалення) вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції з суб’єктом господарювання, матеріально-технічна база та стан виробничих потужностей якого засвідчені відповідним атестатом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України;
	наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет (за можливості). 

До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу. Претенденти, які найбільш повно відповідають умовам конкурсу і критеріям конкурсної комісії визначаються переможцями конкурсу на включення до Єдиного реєстру.

При формуванні чи внесенні будь-яких змін до Єдиного реєстру відповідні територіальні органи ДПС протягом п’яти робочих днів від дати проведення засідання комісії надсилають до ДПС засобами електронного зв’язку протокол засідання комісії та Єдиний реєстр (уточнений Єдиний реєстр).
У цей же строк поштою або засобами електронного зв’язку до ДПС відправляються копії документів, наданих суб’єктом господарювання конкурсній комісії, та довідки для внесення змін до реєстру та розміщення на сайті ДПС 

