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ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
12 грудня – 25 січня

Випуск № 26,
грудень 2016 року — січень 2017 року

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

Прийнято Закон України про створення
Експортно – кредитного агентства
Закон України № 1792 від 20 грудня 2016 року “Про
забезпечення
масштабної
експортної
експансії
українських
виробників
шляхом
страхування,
гарантування та здешевлення кредитування експорту”
Закон визначає засади державної підтримки експортної
діяльності підприємств шляхом страхування, гарантування
та здешевлення кредитування експорту. Задекларованою
метою закону є забезпечення захисту українських
експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат,
що має підвищити їх конкурентоспроможність на
зовнішніх ринках та сприяти просуванню української
продукції та послуг, що, в свою чергу, стимулюватиме
експортну діяльність українських виробників.
У рамках Закону передбачається створення Державної
установи з підтримки експорту (далі – Установа), що
здійснюватиме
страхування,
перестрахування
і
надаватиме гарантії за договорами, а також виступатиме
агентом Уряду України щодо здешевлення вартості
експортних кредитів.
Планується, що статутний капітал Установи буде становити
не менше 200 мільйонів гривень та буде сформований за
рахунок коштів, залучених від державних та приватних
інвесторів, коштів, наданих міжнародними організаціями,
бюджетних коштів, власних коштів та інших джерел.
Чистий прибуток Установи, одержаний у результаті її
фінансово-господарської діяльності, буде спрямований на
поповнення її статутного капіталу та не підлягатиме
розподілу.

4

Прийняте рішення є достатньо суперечливим. По-перше,
закон виводить Державну установу з підтримки експорту
з-під дії законів про страхування та державне
регулювання фінансових ринків, що викривлює
конкуренцію на цих ринках та підвищує імовірність участі
установи у ризикових операціях. По-друге, право на
підтримку отримали не всі українські виробники, а лише
окремі сектори. Підтримка передбачена для надавачів
робіт та послуг, а також для виробників певних видів
промислової продукції, зокрема, деяких видів харчової та
фармацевтичної продукції, одягу та взуття, продукції
машинобудування та меблів. По-третє, передбачена в
законі можливість часткової компенсації ставок за
експортними кредитами створює суттєвий ризик
порушення зобов’язань України в СОТ, а отже
застосування проти виробників компенсаційних заходів.
Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1792-19

Продовжено дію ненульових ставок
ввізного мита на товари з РФ
Постанова Кабінету Міністрів України № 977 від
21 грудня 2016 року “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року
№ 1146”
Кабінет Міністрів продовжив до кінця 2017 року
застосування так званих пільгових ставок ввізного мита,
встановлених Митним тарифом України, щодо імпорту
товарів, країною походження яких є Російська Федерація.
Під пільговою ставкою мається на увазі розмір мита на
товар, який постачається у режими найбільшого сприяння
відповідно до вимог СОТ. Така ставка мита є менш
вигідною у порівнянні зі ставками мита, які
застосовуються до товарів походженням з Росії згідно з
умовами договору про вільну торгівлю, який досі
формально діє між Україною та Росією .

Прийняття постанови дозволяє у 2017 році продовжити
обмеження імпорту окремих категорій російських товарів
в Україну, що сприятиме економічній протидії країні, яка
визнана Верховною Радою України агресором, та
забезпечить захист національних економічних інтересів
України.
Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?
docid=249614282

Уряд визначив переліки товарів, експорт
та
імпорт
яких
підлягатиме
ліцензуванню та обсяги квот у 2017 році

Уряд вніс зміни до Технічного регламенту щодо деяких
товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову
упаковку. Документом передбачається поширення сфери
дії зазначеного регламенту на упаковані одиниці з
постійним номінальним вмістом, що містять товари, що
призначені для продажу та, зокрема, марковані знаком
відповідності. Крім того, наведені зміни вказують на
добровільність застосування знаку відповідності.
Зміни до регламенту розроблено на основі Директиви
Ради № 76/211/ЄEС від 20 січня 1976 року щодо
наближення законів держав-членів про компонування за
масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів,
відповідно до якої знак відповідності може бути
нанесеним на упаковану одиницю.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1006 від
28 грудня 2016 року “Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та
квот на 2017 рік”
Уряд України традиційно затвердив перелік товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квоти на
2017 рік. У порівнянні з 2016 роком цього року цей перелік
зменшено на дві товарні позиції: експорт природного газу
та антрациту не ліцензуватиметься.
Таким чином, у постанові найменший за останні роки
перелік товарів, експорт та імпорт яких ліцензуватиметься.

Джерело:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?

docid=249634792

Внесені зміни до Технічного регламенту
щодо окремих товарів, які фасують за
масою та об'ємом у готову упаковку
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017
року № 23 “Про внесення змін до Технічного регламенту
щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у
готову упаковку”

Джерело:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?
docid=249676386

Зменшились адміністративні
для операцій з експорту послуг

бар'єри

Постанова Правління НБУ від 30 грудня 2016 року № 419
“Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
здійснення контролю за експортними, імпортними
операціями”
Відповідно до вимог Прикінцевих положень Закону
України “Про внесення змін до деяких законів України
щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту
послуг” Національний банк України змінив Інструкцію про
порядок
здійснення контролю за
експортними,
імпортними операціями.
Спрощено процедуру проведення операцій з експорту
послуг, зокрема:
• резиденти, які здійснюють експорт послуг (крім
транспортних і страхових), прав інтелектуальної
власності, авторських та суміжних прав, не повинні
дотримуватися законодавчо встановленого строку
розрахунків за цими операціями (зараз такий строк
становить 120 днів);
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• подаючи документи до банку, експортери можуть не
перекладати на українську мову документи, у тому числі
рахунок (інвойс), викладені англійською мовою або
викладені іншою іноземною мовою з одночасним
викладенням англійською мовою;
• банки можуть використовувати копії документів, у
тому числі рахунок (інвойс), в електронній формі для
валютного
контролю
за
експортно-імпортними
операціями резидентів. Для цього резидент має

відсканувати оригінал документа на паперовому носії
інформації та засвідчити його електронним цифровим
підписом (для юридичних осіб – підписом
уповноваженої особи).
Як очікується, спрощення процедур експорту окремих
видів послуг стимулюватиме експорт та
сприятиме
збільшенню надходження валюти в Україну. Постанова
набрала чинності 3 січня 2017 року.
Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0419500-16

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Україна
розпочне
впровадження
європейських правил транзиту товарів
Ініціатор: Міністерство фінансів України

формальностей
з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем, заснованих на європейських
технологіях і які функціонують на міжнародному рівні.
Наведене дасть Україні можливість використання спільної
транзитної процедури Європейського економічного співтовариства та Європейської асоціації вільної торгівлі. Запровадження європейських правил транзиту товарів є також
одним із зобов’язань України згідно з Угодою про асоціацію
з ЄС.
Разом з цим, у законопроекті не зазначається, які саме
окремі типів митних декларацій будуть використовуватися.

Участь України у єдиному режимі транзиту матиме низку
переваг:
28 грудня 2016 року на засіданні Уряду України ухвалено
проект Закону України “Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо приведення транзитних процедур у
відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та
Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі
товарами”. Вже 29 грудня 2016 року зазначений законопроект був зареєстрований у Верховній Раді України за реєстраційним номером 5627.

Міністерство фінансів заявило, що це перший крок у рамках
системної реформи митниці для впровадження в Україні
європейських правил транзиту товарів. За словами урядовців, поданий до парламенту законопроект передбачає
приведення транзитних процедур в Україні у відповідність
до європейських стандартів, а саме – Конвенції про єдиний
режим транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Зокрема, планується використання
в Україні окремих типів митних декларацій, аналогічних тим,
що використовуються у ЄС, для процедури спільного
транзиту при торгівлі між договірними сторонами Конвенцій. Також передбачається здійснення в Україні митних
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 гарантії українських банків будуть дійсні на території усіх
Договірних сторін Конвенцій;
 зникне необхідність декларування експортних товарів
на кордоні ЄС. Це буде здійснюватися в Україні при
експортному відправленні;
 вирішується питання обміну інформацією про товари,
що переміщуються через спільний кордон України та
країн-членів ЄС;

 застосування європейських транзитних правил дасть
можливість підприємствам використовувати єдину
митну декларацію та єдину гарантію для переміщення
товарів від свого складу до складу контрагента.
Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та
здешевлення руху товарів, від якого виграють всі
учасники ланцюга постачання – експортери, перевізники, імпортери;
 українська митниця зменшить кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитними
переміщеннями, та отримуватиме від митниць інших

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
країн попередню інформацію про вантажі ще до поверненням митних платежів, у тому числі із скасуванням
перетину ними українського кордону.
рішення митного органу.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? Передбачається, що прийняте рішення про можливість
pf3511=60887
коригування митних декларацій значно спростить для
бізнесу процедуру повернення з бюджету надміру сплачеПланується
спростити
порядок них митних платежів.

коригування митних декларацій

Cтаном на 26 січня 2017 року на сайті Уряду відповідні зміни
На засіданні Кабінету Міністрів України 11 січня 2017 року відсутні.
прийнято рішення про спрощення процедури коригування
Джерела: http://www.golovbukh.ua/news/13382-qqn-17-m1митних декларацій.
12-01-2017-uryad-sprostiv-poryadok-koriguvannya-mitnihЗокрема, до Положення про митні декларації будуть внесені
зміни, що передбачають обов’язок для митниці вносити
зміни до митних декларацій, якщо рішення митниці
скасовані. Наприклад, якщо судом скасовується рішення
митниці про визначення митної вартості, то внесення
відповідних змін до митної декларації тепер стане не
правом, а обов’язком митниці, при чому без будь-яких
додаткових заяв чи звернень бізнесу.
Окрім того, бізнесу надається можливість коригувати митні
декларації у зв’язку з дотриманням правил трансфертного
ціноутворення. Раніше у Положенні була відсутня норма
щодо заповнення аркушу коригування у разі необхідності
виправлення відомостей, пов’язаних з доплатою або

НОВИНИ
час запровадження ваучера TIR+, що дозволить використовувати додаткову гарантію у 100 000 євро до кожної книжки
МДП за Ваучером. У даному випадку, гарантійне покриття
за кожною книжкою МДП складатиме 200 000 євро, що
За повідомленням Міжнародного союзу автомобільного значно розширить можливості для перевізників та зробить
транспорту (МСАТ), міжнародні страховики системи МДП систему МДП більш привабливою та конкурентоспроможнадали згоду на збільшення суми гарантії по кожній книжці ною.
МДП та iCarnet в Україні до 100 тис. євро з 1 липня 2016
року.

В Україні підвищено гарантії за книжкою
МДП та iCarnet до 100 тис. євро та впроваджуватиметься Ваучер TIR+

З метою запровадження цієї норми в Україні, під час
проведення XVII Міжнародної конференції “Міжнародні
автомобільні перевезення – проблеми, шляхи їх вирішення
та перспективи розвитку”, яка відбулась у Києві 20 жовтня
2016 року, між Державною фіскальною службою України
(ДФС України), Асоціацією міжнародних автомобільних
перевізників України (АсМАП) та Міжнародним союзом
автомобільного транспорту (МСАТ) були підписані відповідні двосторонні та трьохсторонні Угоди. Крім того, між ДФС
України, АсМАП та МСАТ підписано угоду про взаємодію під
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НОВИНИ
На сьогодні гарантійне покриття у 100 тис. євро по кожній
книжці МДП вже діє в Азербайджані, Боснії і Герцеговині,
Вірменії, Киргизстані, Сербії та Ірані. Ваучери TIR+ вже
використовуються в Казахстані та Киргизстані та плануються
для впровадження в Ірані.
17 листопада 2016 року ДФС України було підписано Наказ
№ 949 щодо реалізації зазначених угод, який встановлює
порядок та терміни для забезпечення їх впровадження на
території України. Згідно з цим наказом, Угоди набирають
чинності з 12 грудня 2016 року. Листом ДФС України від 12
грудня 2016 року № 39482/7/99-99-18-02-01-17). митницям
ДФС надано відповідні роз'яснення щодо механізму
практичної реалізації наведених Угод.
Джерела:
http://www.asmap.org.ua/index1.php?idt=63943
http://www.cct.com.ua/2016/17.11.2016_949.htm
http://www.cct.com.ua/2016/12.12.2016_39482.htm

 організація 6 бізнес-форумів у США, Німеччині, Нідерландах, Казахстані, Канаді, Франції, які відвідали понад
2600 представників українських та закордонних
компаній;
 організація Торгових місій до Малайзії, Індонезії, Литви,
Кенії і Танзанії;
 координація
стратегії;

розробки

Національної

експортної

 координація роботи Ради з просування експорту при
МЕРТ;
 створення 7 промо-відео України, брошур та листівок.
Джерело: http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d40e146f6c85-44d5-a1dea7828da3f558&title=StepanKubivTaNataliiaMikolskaPrezentuvaliOfisZ
ProsuvanniaEksportuPidChasZasidanniaUriaduhttps://issuu.com/
mineconomdev/docs/21122016_epo_for_kmu-upd

Презентовано
офіційний
портал
координації міжнародної допомоги
Мінекономрозвитку України створило офіційний портал
координації
міжнародної
допомоги
в
Україні
”Openaid.gov.ua”, основним завданням якого є створення
веб-платформи для взаємодії стейкхолдерів, бенефіціарів,
реципієнтів, виконавців, а також для публічного і прозорого
обміну інформацією.
Для бізнесу портал стане ціннім джерелом інформація щодо
інформаційної та фінансової підтримки, тренінгів, тощо, які
21 грудня 2016 року під час засідання Кабінету Міністрів надаються в рамках проектів міжнародної допомоги.
України було презентовано Офіс з просування експорту На даний час портал працює у тестовому режимі.
консультативно-дорадчий орган при Мінекономрозвитку
України, який займатиметься питаннями сприяння виходу Джерела:
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=47aeb44a-1e30українських виробників на закордонні ринки.

Презентовано Офіс з просування експорту

469a-a9f9-

Стратегічною метою роботи Офісу є сприяння розвитку 3c97753aead6&title=MinekonomrozvitkuPrezentuOfitsiiniiPortalKoord
міжнародної конкурентоздатності України через розвиток inatsiiMizhnarodnoiDopomogiOpenaid-gov-ua
експортної компетенції українського бізнесу. Офісу сприятиме українським експортерам у просування продукції на
зовнішні ринки, у тому числі шляхом організації і проведення бізнес-форумів та торгових місій до інших країн.
За інформацією МЕРТ, влітку 2015 розпочала роботу
команда волонтерів, яка згодом стала основою для створення Офісу. За цей час було основними досягненнями
команди стали:
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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.
WWW.TFD.IER.COM.UA
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