Умови
доступу
на ринок
ЄС

ПВЗВТ з ЄС
Усунення

97%
митних
тарифів

Доступ до ринку

500 млн.
покупців

27 червня 2014

Україна та ЄС підписали Угоду про
асоціацію, яка включає створення
Поглибленої та всеосяжної зони
вільної торгівлі

1 січня 2016

Розпочалося тимчасове застосування
ПВЗВТ
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Переваги ЗВТ для українських виробників
ЗВТ: UA експортери відчули підвищення цінової конкуренції
на іноземних ринках

Дешевше
Істотне зменшення
митних зборів.
Збільшення
конкурентоздатності
українського імпорту
Економія
на тарифах

Швидше
Фасилітація переміщення
товарів через митні
кордони та встановлення
загальних правил на
технічні та санітарні
стандарти

Передбачувано
Більш передбачуване
середовище
(вкл. IPRs, правил конкуренції
та публічних закупівель)

Без ЗВТ:

З ЗВТ:

Український експорт
оподатковується імпортним
митом (іноді до 600%).

Український експорт ввозиться без
справляння мита або оподатковується за
“преференційною” (нижчою) ставкою мита

Виробники, розташовані в Україні виграють від більш дешевих складових та

Зменшення
матеріалів імпортованих без (або з нижчими) імпортних мит та від
вартості
передбачуваних умов роботи з партнерами ЗВТ - у додачу до доступних
матеріалів локально складових та матеріалів
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Умови торгівлі в рамках ПВЗВТ
Підставою для оформлення товарів в рамках
преференційного режиму ПВЗВТ є сертифікат
походження товарів EUR.1. (з 1 січня 2016 року
здійснюють митні органи ДФС).
Довідково: На веб-порталі ДФС для експортерів
оприлюднена детальна інформація про місця
розміщення підрозділів митниць, які здійснюватимуть
видачу сертифікатів (http://sfs.gov.ua/baneryi/mitneoformlennya/subektam-zed/sertifikati-z-perevezennyatovariv).

Станом на кінець жовтня митні органи вже видали більш ніж 42 тис.
сертифікатів EUR.1 для експорту до ЄС (включаючи верифікацію сертифікатів
EUR.1, виданих наприкінці минулого року ТПП).
Запроваджено статус уповноваженого (схваленого) експортера (вже отримали
близько 100 підприємств).

Умови торгівлі в рамках ПВЗВТ
Генералізована система преференцій ЄС
продовжує діяти паралельно з ПВЗВТ до 1 січня 2018
Вигідніше експортувати в рамках режиму GSP
У 2016 році по 547 тарифних лініях митного тарифу ЄС;
у 2017 році – по 424 тарифних лініях.
Підстава для експорту в рамках GSP –
сертифікат форми А; видається ТПП.

Переліки товарів за кодами КН ЄС, ставки увізного мита по яких нижчі в рамках
режиму GSP, на сайті Мінекономрозвитку:
у 2016 році
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=c6f1c10b-791e-4067-858009e2f2739f8e&tag=ZonaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
у 2017 році
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=5c26a028-4170-4cf7-920a-f81b35f229a4

Генералізована система преференцій

Генералізована система преференцій
призначена для сприяння економічному
зростанню в країнах, що розвиваються, та
покликана:
- збільшити доходи країн, що розвиваються,
від експорту
- сприяти їх розвитку
- прискорити показники економічного
розвитку.

ГСП передбачає, що імпорт певних
товарів з визначених країн здійснюється
без сплати ввізного мита або зі сплатою
мита нижче загального рівня

СИНІЙ - Країни, які надають ГСП іншим країнам
ЗЕЛЕНИЙ - бенефіціари ГСП
Червоний - країни, які надають та користуються ГСП

Перші результати
Держстат
(6 місяців 2016 року)
Приріст експорту:
Аграрна та харчова продукція
Машини та засоби транспорту
Деревина та вироби з неї
Продукція легкої промисловості

ЄС

Україна

27,1%
7%
19,1%
10,6%

Використання квот (25 з 40) (жовтень 2016)
100 %

Виноградний та яблучний соки, мед,
ячмінна
крупа
та
борошно,
цукор,
оброблені
томати,
кукурудза,
овес,
пшениця, солод та пшенична клейковина,
ячмінь, ячмінне борошно та гранули, а
також основна квота на м’ясо птиці

0.1-50%

М’ясо птиці та напівфабрикати (додаткова),
Цукрова кукурудза, Етанол, Інший цукор,
Висівки, відходи та залишки, Оброблена
продукція з цукру, Крохмаль, часник, Інші

Держстат
(6 місяців 2016 року)

Приріст імпорту:
Аграрна та харчова продукція
7,8%
Недорогоцінні метали та вироби з них 13,2%
Машини та засоби транспорту
49%
Деревина та вироби з неї
10,6%
Продукція легкої промисловості
17,7%
Продукція хімічної промисловості
13,3%

ЄС:Використання квот (5 з 5) (жовтень 2016)
100 %
> 50%
0.1-50%

М’ясо птиці та напівфабрикати з
м’яса птиці (основна)
Цукор
М’ясо
свинини
(основна
та
додаткова),
М’ясо
птиці
та
напівфабрикати
з
м’яса
птиці
(додаткова)

Перше засідання Комітету Асоціації у торговельному складі - квітень 2016

Додаткові автономні торговельні преференції
• 29 вересня 2016 р. Єврокомісія оприлюднила проект
законодавчої ініціативи щодо запровадження додаткових
автономних преференцій на товари, походженням з
України.
• Термін дії преференцій: три роки.
• Основні параметри:
додаткові нульові тарифні квоти на імпорт
агрохарчової продукції (31 тарифна лінія);
зниження увізного мита ЄС на імпорт
промислової продукції (23 тарифних лінії:).

Параметри АТП
Додаткові нульові тарифні
квоти

Додаткова лібералізація
імпорту промислової продукції

• Добрива
• Взуття
• Пігменти і препарати на основі
діоксиду титану
• Мідні та алюмінієві вироби
• Електронна
апаратура
для
відтворення зображення

Назва
Мед
Виноградний сік
Кукурудза, кукурудзяне
борошно та гранули
Ячмінна крупа та борошно

Обсяг, тонн
3 000
500
650 000
7 800

Оброблені томати

5 000

Овес
Пшениця м’яка, пшеничне
борошно та гранули
Ячмінь, ячмінне борошно
та гранули

4 000
100 000
350 000

Подальші кроки

1

приєднання України до Пан-Євро-Мед
щодо преференційних правил походження

2

проведення діалогу з ЄС щодо створення
багатокластерного діалогу Україна – ЄС з
питань промислової політики

3

проведення діалогу з ЄС щодо
розширення параметрів подальшої
лібералізації торгівлі між Україною та
ЄС

Корисні посилання
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
www.me.gov.ua
Інформація з окремих питань функціонування ПВЗВТ з ЄС
Розділ Співробітництво між Україною та Європейським Союзом » Зона вільної торгівлі
між Україною та ЄС на сайті Мінекономрозвитку
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=c6f1c10b-791e-4067-858009e2f2739f8e&tag=ZonaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
FAQ з питань функціонування вільної торгівлі між Україною та ЄС
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9df3728dad379&title=FaqZPitanFunktsionuvanniaVilnoiTorgivliMizhUkrainoiuTas
Текст Угоди про асоціацію на офіційному порталі Кабінету Міністрів України
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf
Детальна інформація про місця розміщення підрозділів митниць, які
здійснюватимуть видачу сертифікатів EUR.1
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/sertifikati-z-perevezennya-tovariv
Невикористані залишки тарифних квот, наданих Україною для ЄС
http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/
База даних ГЗ, зареєстрованих в Україні
http://sips.gov.ua/ua/kzpt_Uk

Корисні посилання
Служба підтримки експорту на сайті ЄК (актуальна інформація щодо діючих ставок увізних мит
ЄС та інших умов експорту до ЄС)
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
Опис правил та умов експорту до ЄС – безкоштовна база даних “Умови експорту до ЄС”
(доступно російською мовою)
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf
Законодавство ЄС
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
Політики якості ЄС
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
Невикористані залишки тарифних квот, наданих ЄС Україні
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Year=2016&Status=
&Offset=0&MaxSize=1000&Critical=&Origin=UA&Code=&Expand=true
База даних зареєстрованих PDO, PGI та TSG продуктів DOOR
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
База даних зареєстрованих GI вин E-Bacchus
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPEccgis
База даних зареєстрованих GI спиртних напоїв E-Spirits
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication

Пошук партнерів та дослідження ринків
Доступ до національних бізнес реєстрів держав-членів Євросоюзу
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_in_member_states-106-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_business_registers-104-en.do
Пошук партнерів

Містить інформацію про величезну кількість компаній, за галузями та країнами.

EuroPages: http://www.europages.com/
Статистика торгівлі для розвитку міжнародного бізнесу.

Імпорт & експорт, обсяги, темпи зростання, ринок акцій, попит на світовому ринку,
альтернативних і конкурентних ринках, а також каталог імпорту і експорту компаній.
Охоплює 220 країн і територій і 5300 продуктів Гармонізованої системи.

Trade Map: http://www.trademap.org/Index.aspx
Комерційний Європейський бізнес реєстр (European Business Register – EBR)

Надає користувачам за принципом “єдиного вікна” доступ до баз даних комерційних
реєстрів, що надає змогу отримати офіційну інформацію на більше ніж 20 млн. компаній, у
13 держава-членах ЄС (Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія,
Люксембург, Мальта, Нідерланди, Іспанія, Швеція), а також у Гібралтарі та Норвегії.

http://www.ebr.org/
Технічні стандарти та сертифікація

Надає інформацію щодо технічних стандартів та сертифікатів, які вимагаються при
ввезенні вашого товару (більш ніж 170 стандартів та протоколів аудиту).

Standards Map
http://www.standardsmap.org/

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Альона Мельник
+ 38 (044) 596 67 37
melnik@me.gov.ua
Телефонна лінія для надання
роз’яснень з питань ПВЗВТ:

тел. 596-67-05

Графік роботи:
щоденно з 14:00 до 17:00.

