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Шановні читачі!
Перед Вами випуск щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, продукт проекту “Сприяння
розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між
представниками
громадянського
суспільства
і
органами державної влади (Діалог зі Сприяння
Торгівлі)”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та
найбільш актуальну інформацію стосовно процедур
спрощення торгівлі. Тому для нас дуже важлива Ваша
думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних
зв'язків та методів надання інформації на адресу:
tfd@ier.kiev.ua
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ
Спрощено
здійснення
металобрухтом

операцій

з

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 16 березня 2016 року № 441 “Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України”
Відповідно до Закону України “Про ліцензування видів
господарської діяльності” визнаються такими, що
втратили чинність наказ Мінекономрозвитку України від
31 жовтня 2011 року № 183, яким затверджувались
ліцензійні умови провадження господарської діяльності із
заготівлі,
переробки,
металургійної
переробки
металобрухту кольорових і чорних металів, а також наказ

Мінекономрозвитку від 16 грудня 2011 року № 350, яким
затверджено порядок контролю за додержанням
ліцензійних умов провадження господарської діяльності із
заготівлі,
переробки,
металургійної
переробки
металобрухту кольорових і чорних металів.
Наведені зміни спрощують господарську діяльність
підприємств, які здійснюють операції з металобрухтом, і є
логічним продовженням здійснення дерегуляції у цій
сфері після прийняття профільного закону.
Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0463-16
Дата набрання чинності: з дня опублікування (станом на
08.04.2016 публікація очікується)

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
У Верховній Раді України зареєстровано
законопроект “Про Національну митну
службу України”
Міністерство
фінансів
офіційно
оприлюднило
законопроект
про
уповноваженого економічного оператора
Ініціатор: Міністерство фінансів України
Проект Закону України “Про внесення змін до Митного
кодексу України (щодо уповноваженого економічного
оператора та спрощень митних формальностей)”
Яке вже повідомлялося у минулому випуску моніторингу,
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Міністерство фінансів України у лютому 2016 року
презентувало законопроект, який повинен врегулювати
функціонування інституту уповноважених економічних
операторів. Протягом лютого було проведено декілька
презентаційних заходів та круглих столів із цієї теми, а 4
березня 2016 року відповідний законопроект офіційно
оприлюднено на веб-сайті Мінфіну України для його
публічного обговорення.
Повноцінне запровадження інституту уповноваженого
економічного оператора має допомогти покращити
економічні та адміністративні умови для митного
оформлення товарів українськими експортерами та
імпортерами. Закон, коли буде прийнятий, значно
наблизить українське законодавство до стандартів ЄС,
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операторами.
Відповідно до норм законопроекту,
датою
виникнення
податкових
зобов’язань у разі ввезення товарів
на митну територію України за
спрощеною митною декларацією
буде вважатися дата подання до
контролюючого органу додаткової
митної декларації до спрощеної
митної декларації.

зменшить бар'єри для міжнародної
торгівлі
та
підвищить
конкурентоспроможність
українських експортерів.
Оприлюднення законопроекту на
сайті Мінфіну фактично дає старт
офіційній
процедурі
з
його
міжвідомчого
узгодження,
наступного ухвалення на засіданні
Кабінету Міністрів України та
направлення до Верховної Ради
України.
Джерело: http://www.minfin.gov.ua/
news/view/proekty-rehuliatornykhaktiv-dlia-obhovorennia?
category=zakonodavstvo&subcategory
=proekti-dokumentiv
Дата оприлюднення: 4 березня 2016
року

особливостей
оподаткування
операцій із ввезення на митну
територію
України
товарів
уповноваженими
економічними
операторами)”
Ініціатор:
України

Міністерство

фінансів

Законопроектом
пропонується
внесення відповідних зміни до
Податкового кодексу з метою
законодавчого врегулювання дати
виникнення зобов’язань зі сплати
податку на додану вартість та
акцизного податку при використанні
нового типу митної декларації –
спрощеної митної декларації, яка
використовуватиметься
при
здійсненні
митних
операцій
уповноваженими
економічними

Наведений проект є необхідним для
повноцінного
функціонування
інституту
уповноважених
економічних операторів, зокрема в
частині
спрощення
здійснення
експортно-імпортних операцій.
Джерело: http://www.minfin.gov.ua/
news/view/proekty-rehuliatornykhaktiv-dlia-obhovorennia?
category=zakonodavstvo&subcategory
=proekti-dokumentiv
Дата оприлюднення: 4 березня 2016
року

Державна
фіскальна
служба
України
хоче
отримати
дозвіл
на
проведення
документальних перевірок
дотримання
вимог
валютного законодавства
Проект

розпорядження

Кабінету

Міністерство
фінансів
України
оприлюднило
законопроект,
який
повинен
врегулювати
особливості оподаткування
операцій, що здійснюються
уповноваженими
економічними
операторами
Проект Закону України “Про
внесення змін до Податкового
кодексу
України
(щодо
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Міністрів України “Про надання
дозволу
органам
Державної
фіскальної
служби
проводити
документальні
перевірки
дотримання
вимог
валютного
законодавства
та
з
питань
державної митної справи”
Ініціатор:
Державна
служба України

фіскальна

Проект зазначеного розпорядження
передбачає надання дозволу на
проведення перевірок платників
податків, які мають порушення
законодавства України з питань
валютного регулювання і валютного
контролю, державної митної справи,
по значній кількості яких спливає
строк давності, встановлений статтею
102 Податкового кодексу України. У
проекті розпорядження визначено
термін
проведення
вказаних
перевірок - протягом березня-липня
2016 року у відповідності до
переліку, що додається.
Разом з цим, на сайті відсутній сам
додаток до проекту розпорядження
із відповідним переліком, а також
чіткі критерії, за якими планується
проведення відповідних перевірок.
Таким чином, не зрозуміло, які саме
підприємства будуть перевірятися і за
якими критеріями.
Джерело: sfs.gov.ua/diyalnist-/
regulyatorna-politika-/regulyatorna-
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politika/2016-rik/67009.html
Дата оприлюднення: 14 березня
2016 року

Планується
скасувати
обов’язкову сертифікацію
на
продукцію
протипожежного
призначення та радіаційну
техніку в Україні
Проект
наказу
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України “Про внесення змін до
Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні,
та визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів”
Ініціатор: Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Відповідним
проектом
наказу
пропонується виключити продукцію
протипожежного призначення та
радіаційну
техніку
з
переліку
продукції, яка підлягає обов’язковій
сертифікації відповідно до наказу
Державного комітету України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики від 1 лютого 2005
року № 28 (із змінами). Також
пропонується визнати такими, що
втратили
чинність,
правила
обов’язкової сертифікації продукції
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протипожежного
призначення,
затверджені наказом Державного
комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації від 27
червня 1997 року № 374.
Крім того, у проекті наказу
пропонується визнати таким, що
втратив
чинність,
порядок
проведення атестації виробництв, які
здійснюють переробку продуктів
лову,
затверджений
наказом
Держспоживстандарту України від 21
липня 2003 року № 125.
Наведені зміни вносяться з метою
приведення
підзаконних
актів
міністерств та відомств до норм
чинного законодавства України і
повинні сприяти зменшенню витрат
часу і коштів господарюючих суб’єктів
на проведення процедур оцінки
відповідності.
Джерело: www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=ukUA&id=210aa8cf-4345-43b6-a02fa723436e3001&title=ProektNakazuMin
isterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgiv
liUkrainiproVnesenniaZminDoPerelikuPr
oduktsiiSchoPidliagaOboviazkoviiSertifikatsiiVU
kraini-TaViznanniaTakimiSchoVtratiliChinnist-DeiakikhNakaziv
Дата оприлюднення: 16 березня
2016 року

НОВИНИ
Розрекламований
вантажний потяг у рамках
проекту “Новий шовковий
шлях" в обхід Росії не
вийшов
у
зворотній
маршрут
з
Китаю
у
заплановані терміни
Вантажний потяг за маршрутом
Іллічівськ-Китай, який був запущений
з України в рамках проекту "Новий
шовковий шлях", не вийшов на
зворотний маршрут з Китаю у
заплановані терміни.
Як відомо, 31 січня 2016 року потяг
прибув у пункт призначення - на
станцію Достик, яка знаходиться на
кордоні Казахстану з КНР. У зв’язку з
тим, що потяг не був завантажений
товаром, він так і не вийшов на
зворотній маршрут з Китаю. Його
повернення планувалося на 15-17
березня 2016 року.
Наразі,
економічна
доцільність
альтернативного шляху
викликає
сумніви.
Джерело: http://telegraf.com.ua/

Україна домовилася щодо
відновлення поставок яєць
в Ізраїль
За підсумками поїздки до Ізраїлю у
складі урядової делегації Міністр
аграрної політики та продовольства
України О. Павленко заявив про
проведення успішних переговорів
щодо
відновлення
імпорту
українських яєць в цю країну. За його
словами "Ні ізраїльська, ні українська
сторона не підтвердили сальмонелу
в українських яйцях. Тому ізраїльська
сторона зацікавлена у відкритті
ринку для української продукції".
Крім того, у результаті переговорів з

ізраїльською стороною досягнуто
попередньої згоди про постачання
українського м'яса яловичини та
птиці на ринок Ізраїлю.
Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/
news/pavlenko-ukraina-budeteksportirovat-myaso-1458837896.html

Республіка
Білорусь
заборонила
ввезення
свинини з Кіровоградської
області України
Департамент
ветеринарного
і
продовольчого нагляду Міністерства
сільського
господарства
та
продовольства Республіки Білорусь
повідомив про тимчасову заборону з
18 березня 2016 року на ввезення
свинини з Кіровоградської області
України через африканську чуму
свиней.
Джерело: http://agravery.com/uk/
posts/tag/show/222

Республіка Молдова може
обмежити
імпорт
української продукції
Міністерство економіки Республіки
Молдова пропонує запровадити
мито на імпорт молочних продуктів,
м’ясної
продукції
і
цементу
походженням з України. Вже
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розроблений
відповідний
законопроект
про
застосування митних платежів в режимі торгівлі з
країнами СНД з терміном дії до 31 грудня 2016 року.
Зазначені пропозиції з’явилися за результатами претензій
з боку молдавських переробників м'яса і молока, які
вимагають захистити галузь від збільшення імпорту
українських продуктів, які, на їх думку, заполонили
молдавський ринок і знизили ціни.
У разі ухвалення відповідного рішення Парламентом
Молдови це стане фактичним скасуванням режиму
вільної торгівлі з Україною. Як вже встигли заявити у
Мінекономрозвитку України, такі рішення Молдовської
сторони не залишаться без відповіді українського уряду.
Однак слід зазначити, що навіть при наявності
позитивного рішення Уряду Молдови, відповідний
законопроект має пройти горнило молдовського
Парламенту, у компетенції якого знаходяться зазначене
питання.
Джерело: http://1news.md/economica/9791-moldova-iukraina-vstupayut-v-torgovuyu-voynu-ceny-na-produktyrezko-vzletyat.html

8

У першому читанні хвалено законопроект
№ 3868, який пропонує на три роки
підвищити вивізне мито на брухт чорних
металів
31 березня 2016 року Верховна Рада України в першому
читанні ухвалила проект Закону України з реєстраційним
номером №3868 “Про внесення змін до деяких законів
України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів
на внутрішньому ринку з метою першочергового
забезпечення потреб оборонної промисловості та
відбудови об'єктів інфраструктури”. Законопроектом
пропонується підвищити на три роки вивізне мито на
брухт чорних металів з 10 євро за тонну до 35 євро за
тонну.
Ухвалення зазначеного проекту Закону буде протирічити
зобов’язанням, взятим Україною при вступі до СОТ та
підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=58020

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлено в рамках проекту “Діалог зі
сприяння торгівлі”, який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за
фінансової підтримки Європейського Союзу.
Номер проекту: ENPI/2013/ 333-433.
Проект спрямований на зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і сприяння
реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для
успішної інтеграції України в світову економіку взагалі і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.
Завдання Проекту:


Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу
їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу
умови;



Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади,
спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі;



Зменшення торгових витрат в Україні.

Основні результати проекту:


Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних
заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу
їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за
кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли
навчання);



Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку
торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу;



Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з
сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань,
участю в роботі громадських рад);



Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за субіндексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності).

Термін виконання: Квітень 2014 р. – квітень 2018 р.
Застереження
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні, підготовлений Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в рамках проекту “Діалог зі Сприяння Торгівлі” за фінансової підтримки Європейського Союзу, має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали самих ґрунтовних зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. В разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
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