Проект фінансується
Європейським Союзом

ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
3 березня – 12 квітня

Випуск № 28,
Березень 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
про Державний бюджет України на відповідний рік.
Місячний обсяг такого бюджетного відшкодування не
може перевищувати 2,8% загальної суми бюджетного
відшкодування з державного бюджету за попередній
календарний місяць за Реєстром заяв про повернення
суми бюджетного відшкодування ПДВ.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1892017-%D0%BF
Джерело:

НБУ спростив купівлю іноземної валюти
за деякими операціями

Діяльність митних брокерів привели у
відповідність до закону про державний
нагляд
Постанова Кабінету Міністрів України № 74 від 14 лютого
2017 року “Про визнання такою, що втратила чинність,
постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня
2012 р. № 219”
Уряд скасував постанову, яка встановлювала періодичність
проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризику
від провадження діяльності митними брокерами.
Це рішення ухвалене з метою приведення нормативноправових актів у відповідність до Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності", яким не регулюється діяльність
у сфері митного контролю на кордоні.
Джерело: http://bit.ly/2opWLpw

Уряд уточнив деякі положення щодо
відшкодування ПДВ
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня
2017 р. № 189 “Деякі питання бюджетного
відшкодування податку на додану вартість”
Відповідно до перехідних положень Податкового кодексу
України Кабінет Міністрів України постановив, що
відшкодування узгоджених сум ПДВ, зазначених у
Тимчасовому реєстрі заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування ПДВ, поданих до 1 лютого
2016 року, які станом на 1 січня 2017 року з бюджету не
відшкодовані, здійснюватиметься в хронологічному
порядку відповідно до черговості надходження заяв про
повернення таких сум в межах сум, визначених законом

4

Постанова Правління Національного банку України від 14
березня 2017 року № 22 "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових
актів
Національного
банку
України"
НБУ спростив купівлю іноземної валюти за тими
операціями, лібералізація здійснення яких, на думку
регулятора, не матиме дестабілізуючого впливу на
валютний ринок.
Зокрема, НБУ дозволив здійснювати купівлю іноземної
валюти суб’єктам господарювання за рахунок кредитних
коштів у гривні, що залучені під державні гарантії з метою
виконання програм, пов’язаних із
підвищенням
обороноздатності й безпеки держави.

Також запроваджено спрощений порядок купівлі іноземної
валюти для повернення за кордон іноземному інвестору
процентів, нарахованих на
залишок коштів на
інвестиційному рахунку.
Наведені заходи здійснюються в рамках лібералізації
валютного регулювання і мають позитивно вплинути на
ринок.
Джерело: http://bit.ly/2opWLpw

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ
Регулятор продовжує лібералізацію валютного
ринку
Постанова Правління Національного банку України
від 04 квітня 2017 року № 30 “Про внесення змін до
постанови Правління Національного банку України
від 13 грудня 2016 року № 410”

НБУ
лібералізував
порядок
переміщення
готівкової
іноземної
валюти фізичними особами через
митний кордон України
Постанова Правління Національного банку України
від 22 березня 2017 року № 24 “Про внесення зміни
до Інструкції про переміщення готівки і банківських
металів через митний кордон України”.
НБУ розширив перелік документів, які фізичні особирезиденти можуть надавати при митному
декларуванні готівкової іноземної валюти, що
перевищує 10 тис. євро в еквіваленті. У якості
документів, що підтверджують джерела походження
валютної готівки можна надавати не лише
документи, що підтверджують зняття готівки з
рахунків у банках (фінансових установах), а також
квитанції
про
здійснення
валютно-обмінних
операцій з цією готівкою, якщо такі операції мали
місце.

Постанови
НБУ
пом’якшує
вимоги
щодо
обов’язкового продажу надходжень в Україну в
іноземній валюті, зменшуючи обов’язковий розмір
таких продажів з 65% до 50% валютних надходжень
підприємств. Такий крок спрямований на подальше
сприяння
експортній
діяльності
українських
компаній, які мають потребу в імпортних товарах
для виробництва власної продукції. Це має
зменшити курсові ризики і прискорити проведення
зовнішньоторговельних операцій.
Також Національний банк пом’якшив діючі
обмеження щодо продажу готівкової іноземної
валюти населенню. Зокрема, діяло обмеження на
купівлю валюти в еквіваленті не більше 12 тис.
гривень одній особі в день. Відповідно до постанови
підвищено максимальну суму покупки валюти в
еквіваленті до 150 тис. гривень. Такий крок
допоможе збільшити глибину та ліквідність
офіційного готівкового валютного ринку.
Джерело: http://bit.ly/2plgsMz

Також працівникам дипломатичної служби України,
що повертаються в Україну по завершенні
довготермінового
закордонного
відрядження,
дозволили ввозити в Україну готівкову іноземну
валюту в сумі, що перевищує 10 тис. євро в
еквіваленті, на підставі довідки, виданої відповідною
дипломатичною установою.
Одночасно регулятор у 3 рази збільшив термін дії
підтверджуючих документів, необхідних для
митного декларування готівкової іноземної валюти з
30-ти до 90-а календарних днів.
Джерело: http://bit.ly/2nZQ36l
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
кодексу України щодо створення нових робочих
місць шляхом звільнення від оподаткування ввізним митом виробничого обладнання, призначеного
для реконструкції або модернізації діючих чи
утворення нових підприємств”.
Ініціатор: Народні депутати України
Законопроектом пропонується тимчасово, до 1 січня
2030 року, звільнити від оподаткування ввізним
(імпортним) митом ввезення на митну територію
України виробничого обладнання, яке буде використовуватися для реконструкції або модернізації діючих
Щодо ліцензування експорту антрациту чи при утворенні нових підприємств та створюватиме
Проект постанови Кабінету Міністрів України нові робочі місця.
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Законопроект містить цілу низку виключень та
довільний підбір товарних позицій, які будуть корисУкраїни від 28 грудня 2016 р. № 1009”
туватися пільгою при імпорті. При цьому, не завжди
Ініціатор: Мінекономрозвитку України.
окремі виключення з пільгового переліку можна
Дата оприлюднення: 10 березня 2017 року.
пояснити з точки зору логіки законопроекту. Таким
чином, окреме обладнання користуватиметься
Етап: громадське обговорення.
пільгами при імпорті, а інше - ні. Це дискримінує
Проект постанови розроблено в рамках реалізації імпорт різного обладнання навіть у межах однієї
рішення Ради національної безпеки та оборони товарної позиції.
України щодо заходів нейтралізації загроз енергетич- Товари, наведені у проекті закону, звільнятимуться
ній безпеці України та посилення захисту критичної від сплати мита за умови, що кількість створених
інфраструктури України.
нових робочих місць для працівників, які
Для виконання цього рішення Мінекономрозвитку безпосередньо задіяні у виробничих процесах таких
розробило проект постанови, яким запроваджується підприємств буде перевищувати: 150 - для суб’єктів
великого підприємництва; 50 - для суб’єктів
ліцензування експорту вугілля кам’яного марки
середнього підприємництва; 25 - для суб’єктів малого
антрацит (код УКТЗЕД 2701 11). Передбачається, що підприємництва.
погодження видачі ліцензій із Міненерговугілля
Платник податків, який імпортує обладнання, має
здійснюватимуться
Мінекономрозвитку
без
подати
відповідний
пакет
підтверджуючих
залучення суб’єкта господарювання в порядку документів, який обґрунтує його право на отримання
міжвідомчого обміну інформацією. Ліцензування податкової пільги.
впроваджується тимчасово, до повного подолання
кризових явищ в енергетиці, після чого може бути
скасовано.
Джерело: http://bit.ly/2opH0yK

Імпорт виробничого обладнання
пропонують звільнити від оподаткування
ввізним митом
Проект Закону реєстр. № 6215 від 21 березня 2017
року “Про внесення змін до пункту 4 Розділу ХХІ
"Прикінцеві та перехідні положення" Митного
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
вання законодавчих актів, які регулюють питання
технічних регламентів та оцінки відповідності.
Проектом Закону пропонується внести зміни до низки
законодавчих актів України, зокрема до:
Кодексу України про адміністративні правопоруУ разі порушення вимог щодо цільового використаншення в частині уточнення складу правопорушень у
ня зазначених товарів платник податку зобов'язаний
сфері стандартизації, метрології та метрологічної
сплатити мито та пеню в порядку й розмірах, визначедіяльності і технічного регулювання;
них Митним кодексом України.
Закону України "Про захист прав споживачів" в
Крім того, зазначені пільги не поширюються на
частині уточнення вимог щодо інформування спожитовари, походженням з країни, визнаної державоювачів стосовно певних видів ризику чи продукції,
окупантом.
вимог до змісту інформації про продукцію, а також
Проектом не передбачено контроль за використан- щодо порядку дій виробника (продавця) у разі
ням такого обладнання на підприємствах, для яких виявлення недостовірної інформації про продукцію;
постачається така продукція, та інші питання
Закону України "Про пестициди і агрохімікати" в
адміністрування цієї процедури. Вартість гіпотетичної частині зазначення машин, які не підлягають державпроцедури такого адміністрування може виявитись ним випробуванням, державній реєстрації та перередуже високою, збільшуючи бюджетні втрати, єстрації;
пов’язані з наданням пільги.
Норма щодо збільшення робочих місць на
підприємствах з причини оновлення обладнання не
витримує критики. По-перше, отримання нового,
більш інноваційного обладнання не обов’язково має
сприяти збільшенню робочих місць на такому підприємстві, а по-друге, не можна проводити прямий
причинно-наслідковий зв’язок між отриманням
нового обладнання і збільшенням робочих місць на
підприємстві.

Закону України "Про страхування" в частині
виключення страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та
визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може
бути заподіяно третім особам, із переліку видів
обов’язкового страхування;
Закону України "Про акредитацію органів з оцінки
відповідності" в частині уточнення вимог до національного органу України з акредитації, а також порядку
забезпечення відповідності вимогам до національного органу України з акредитації;

Таким чином, цей проект несе в собі значну кількість
корупційних, фінансових та організаційні ризиків, які
жодним чином не виправдовуються.
Джерело: http://bit.ly/2oY73uT

Пропонуються зміни до законодавства
щодо технічних регламентів та оцінки
відповідності
Проект Закону реєстр. № 6232 від 24 березня 2017
року “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо технічних регламентів та оцінки
відповідності”
Ініціатор: Народні депутати України
Головною метою законопроекту є належне застосу-
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Законів України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" та "Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" в частині приведення їх положень у відповідність
до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку
відповідності”;

виконавчої влади та державних органів у сфері
технічного регулювання, положень щодо відповідності продукції вимогам технічних регламентів, організаційних положень розроблення та застосування
технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, включаючи питання вартості їх проведення, знаку
відповідності технічним регламентам, визнання
результатів оцінки відповідності, проведеної за
межами України, вимог до органів з оцінки відповідності, порядку їх призначення, перевірок та координації.

Закону України "Про телекомунікації" в частині
виключення положень щодо погодження національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації, переліку акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених
на проведення діяльності з оцінки відповідності
Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартехнічних засобів телекомунікацій;
тизацію і сертифікацію” в частині уточнення порядку
Закону України "Про метрологію та метрологічну призначення органів з сертифікації та видачі відповіддіяльність" в частині приведення його у відповідність них документів в державній системі сертифікації.
до Закону України “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” щодо порядку видачі
свідоцтв про уповноваження на проведення повірки
засобів вимірювальної техніки, а також в частині
уточнення деяких положень (доповненням новим
терміном "робочий еталон", заміною поняття
"сертифікат затвердження типу" на поняття
"сертифікат перевірки типу" тощо);

Закону України “Про технічні регламенти та оцінку
відповідності” в частині уточнення термінів та сфери
дії цього закону, повноважень центральних органів
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Реалізація положень проекту Закону дозволить
усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих актів та повинна гармонізувати національні
правові та організаційні засади діяльності у сфері
технічного регулювання з відповідними нормами
європейського законодавства.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=61419

НОВИНИ
Сінгапуру - надання інформації щодо діючої системи
державного контролю для відкриття ринку для
м'яса птиці;
Кореї - надання інформації щодо діючої системи
державного контролю для відкриття ринку для
м'яса птиці;

Ще п’ять українських виробників тваринницької продукції отримали право експорту до ЄС
У 2017 році ще 5 українських підприємств, що займаються виробництвом харчової продукції тваринного
походження, отримали право експорту на ринок країн
-членів Європейського Союзу. Зокрема, на європейський ринок постачатимуть свої товари: 1 підприємство
з виробництва молочної продукції, 1 підприємство з
виробництва готової продукції з м’яса птиці, 3 підприємства з виробництва меду.

США –- надання інформації щодо діючої системи
державного контролю для відкриття ринку для
м'яса птиці;
Європейського Союзу – розширення переліку
експортерів харчових продуктів та кормів.
У 2016 році кількість українських підприємств, що
виробляють продукцію тваринництва і мають право
експорту на ринки Європейського Союзу, склала 277.
Із них 97 – підприємств, які виробляють харчову
продукцію тваринного походження, решта – продукцію нехарчова продукція тваринного походження.
Джерело: http://minagro.gov.ua/node/23367

За повідомленням Мінагрополітики України у цьому
році Держпродспоживслужба України продовжує
роботу щодо диверсифікації ринків збуту української
продукції. Крім того, постійно здійснюються заходи
щодо проведення перемовин щодо доступу української продукції до:
КНР – робота над розширенням переліку експортерів молочних продуктів, а також подання заявки на
відкриття ринку для м'яса птиці та яловичини;
Йорданії – узгодження ветеринарного сертифікату
на експорт охолодженого/замороженого м’яса
яловичини на фінальній стадії;
Сербії - Погоджено форму
сертифіката на експорт м’яса птиці;

ветеринарного

Презентовано
України

Експортну

стратегію

Єгипту – погоджено форму ветеринарного сертифі- 28 березня 2017 року Мінекономрозвитку України
кату для експорту охолодженої/замороженої презентувало розроблений проект Експортної
стратегії України. На презентацію було запрошено
безкісткової яловичини;
представників бізнесу та органів державної влади та
Японії – надана інформація щодо діючої системи
експертів.
державного контролю для відкриття ринку для
Експортна стратегія України готувалася з 2015 року і
м'яса птиці;
має визначити вектор розвитку та реалізації
Канади - надання інформації щодо діючої системи
торговельного потенціалу України, а також сприяти
державного контролю для відкриття ринку для
зростанню експорту і формуванню сильної та
м'яса птиці та продуктів з нього;
ефективної економіки. З метою реалізації стратегії

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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НОВИНИ
розроблено Дорожню карту стратегічного розвитку
торгівлі України, розраховану на найближчі 5 років.
Головним завданням стратегії є підвищення конкурентоспроможності українського експорту шляхом
усунення перешкод та визначення конкретних
можливостей за допомогою чітких кроків, описаних у
Дорожній карті. Для її реалізації визначено 56 завдань, у яких задіяні близько 40 державних і недержавних інституцій та окреслено три основні цілі
стратегії:

· створення сприятливих умов, щодо стимулювання
торгівлі та інновацій для диверсифікації експорту;
· розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі,
здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП;

Уряд України схвалив концепцію реформування ДФС України

· зміцнення навичок і компетенції підприємств,
29 березня 2017 року Кабінет Міністрів схвалив
зокрема МСП, необхідних для участі в міжнародній
Концепцію реформування Державної фіскальної
торгівлі.
служби (ДФС) України, яку розробило Міністерство
Рік тому, 26 квітня 2016 року було презентовано Білу фінансів України. Концепція є комплексним докуменкнигу “Як реалізувати експортний потенціал України том, який передбачає довгострокове та всеохоплююза умов глобалізації”, яку було підготовлено за че бачення розвитку фіскальної служби. Метою
фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund для реформування є підвищення довіри платників податМінекономрозвитку України Інститутом економічних ків. Розробниками заявлено про прагнення зробити
досліджень та політичних консультацій та АТ «АФ реформу ДФС максимально відкритою та ефективною
«Сергій Козьяков та Партнери».
Концепція містить конкретні кроки, які мають бути
Зауваження та пропозиції до Експортної стратегії, виконані в митному блоці ДФС, серед яких:
Дорожньої карти з її виконання або проектів відповід• впровадження інституту Уповноважених
них нормативно-правових актів можна надіслати до
економічних операторів;
28 квітня 2017 року.
• впровадження єдиних стандартів визначення
Ознайомитися зі стратегією можна за посиланням:
митної вартості, класифікації товарів;
http://bit.ly/2nvH3Z9
• обмін інформацією з іноземними митними
Брошура з коротким викладом змісту стратегії:
адміністраціями;
http://bit.ly/2o15e2A.
• розробка автоматизованих рішень для блокуДжерело: http://bit.ly/2obs2JN
вання ризикових митних операцій;
• забезпечення балансу процедур на етапі
митного оформлення та постмитного контролю;
• виконання вимог Податкового кодексу та
реалізація повнофункціонального "електронного
кабінету платника".
Джерело: http://bit.ly/2nZCFzu
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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.
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