ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Щомісячний моніторинг
сприяння торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 - 30 листопада 2018 року

Випуск № 44,
грудень 2018

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 НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Акт ухвалено з метою оптимізації здійснення
контрольних процедур при переміщенні товарів
через митний кордон України.
Джерело: https://bit.ly/2E7iE5o

Держпродспоживслужба
план перевірок на 2019 рік

Уряд затвердив перелік товарів, який
підлягає заходам контролю при імпорті
Постанова Кабінету Міністрів України № 960 від 24
жовтня 2018 року «Деякі питання проведення
заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться
на митну територію України (у тому числі з метою
транзиту)»
З метою оптимізації митних процедур
Уряд
затвердив перелік товарів, які в разі ввезення на
митну територію України (у тому числі з метою
транзиту) підлягають заходам офіційного контролю
та перелік документів і відомостей, що підлягають
перевірці під час здійснення попереднього
документального контролю.
Зокрема, затверджено такі переліки:
1. Товарів, що ввозяться на митну територію
України (у тому числі з метою транзиту) і підлягають
фітосанітарному контролю відповідно до Закону
України “Про карантин рослин”.
2. Товарів, які підлягають
санітарному контролю.

ветеринарно-

3. Товарів, які підлягають державному контролю
за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин.
4. Документів і відомостей, що підлягають
перевірці під час попереднього документального
контролю.
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затвердила

Наказ Держпродспоживслужби України № 964 від
26 листопада 2018 року «Про затвердження
щорічного плану державного контролю Державної
служби з питань безпеки харчових продуктів і
захисту споживачів (у сферах безпеки та окремих
показників
якості
харчових
продуктів,
ветеринарної медицини)»
Держпродспоживслужба видала наказ, яким
затверджено річний план здійснення заходів
державного нагляду (контролю) на 2019 рік. У плані
наведено перелік підприємств, що підлягатимуть
перевірці із зазначенням їхніх адрес, а також датою
та строком проведення відповідних перевірок.
Таким чином, будь-яке підприємство має
можливість ознайомитися із цим переліком та
підготуватися до перевірки.
Джерело: http://dp.consumer.gov.ua/plany-zahodivderzhavnogo-kontrolyu

ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість
яких не перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Поштові відправлення вартістю більше
ніж 100 євро обкладатимуться ПДВ
Проект Закону України реєстр. номер 9260 від 5
листопада 2018 року “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих
податків і зборів”

Ініціатор: Кабінет Міністрів України
Законопроектом, серед іншого, пропонується оподатковувати податком на додану вартість (ПДВ) товари,
які ввозяться на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі в разі, якщо сумарна фактурна
вартість цих товарів перевищуватиме еквівалент 100
євро для одного одержувача-фізичної особи, в одній
депеші від одного відправника в міжнародних
поштових відправленнях або в одному вантажі
експрес-перевізника.

Наразі відповідно до статті 277 Митного кодексу
України та пп. 196.1.17 п. 196.1 статті 196 Податкового кодексу підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20% ті товари, що надходять у міжнародних
поштових відправленнях, вартість яких перевищує
150 євро. Але після набрання чинності зазначеним
законопроектом та закінчення піврічного перехідного періоду товари, вартість яких становитиме більше
ніж 100 євро обкладатимуться ПДВ.
У цілому, більш логічним було б залишити зміни,
ухвалені в минулому році, які передбачали можливість ввезення 3-х неоподатковуваних посилок, що
надходять на одну особу-одержувача. Але виникли
проблеми з практичною реалізацію наведених змін у
частині адміністрування стягнення зазначеного
податку й обрахунку кількості поштових відправлень,
що надходять на адресу однієї фізичної особи одержувача.
Президент України вже підписав зазначений законопроект. Наразі очкується його офіційне опублікування.
Джерело:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=64888

Планується визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які
здійснюватимуть нарахування та сплату податкових
зобов’язань із ПДВ до бюджету в разі ввезення на
митну територію України
відповідної категорії
товарів.
Для застосування вказаної норми пропонується
встановити перехідний період із 1 січня 2019 року по
30 червня 2019 року, протягом якого ПДВ не будуть
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
для окремих товарів та (або) галузей економіки за
поданням Кабінету Міністрів України. У самому
тексті Закону відсутні граничні строки розрахунків
при експортних та імпортних операціях.
Отже, Урядом пропонується затвердити перелік
винятків та особливостей розрахунків за експортноімпортними операціями в разі встановлення НБУ
граничних термінів розрахунків за ними.

Проект винятків та особливостей
розрахунків у разі запровадження
граничних
термінів
повернення
валютної виручки за контрактами
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження переліку пропозицій щодо винятків
та особливостей розрахунків за операціями з
експорту та імпорту у разі встановлення Національним
банком
України
граничних
строків
розрахунків”
Ініціатор: Мінекономрозвитку України
Дата опублікування: 22 листопада 2018 року
Проект постанови передбачає затвердження
переліку винятків та особливостей розрахунків за
експортно-імпортними операціями в разі встановлення Національним банком України (НБУ) граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними
контрактами.

Проектом до зазначеного переліку винятків та
особливостей віднесено:
1. Розрахунки за експортно-імпортними операціями суб'єктів космічної діяльності та літакобудування після перерахування авансових платежів за
виконання робіт із виготовлення (розробки)
агрегатів, систем космічних ракетних комплексів
(космічних ракет-носіїв), космічних апаратів,
наземного сегмента космічних систем та їхніх
агрегатів, систем і комплектуючих, а також із
розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів, що здійснюються у строк до 500 календарних днів. Перевищення
зазначеного строку потребує висновку Мінекономрозвитку.
2. Розрахунки за експортно-імпортними операціями інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл
продукції, які здійснюються для потреб такої угоди,
на які не поширюватимуться граничні строки
розрахунків, встановлені НБУ.

Відповідно до Закону України “Про валюту та валютні операції” НБУ за наявності ознак нестійкого 3. Розрахунки за експорт послуг (крім транспортних
фінансового стану банківської системи, погіршення і страхових), прав інтелектуальної власності,
стану платіжного балансу України, виникнення авторських та суміжних прав.
обставин, що загрожують стабільності банківської та Вбачається, що в зазначеному проекті передбаче(або) фінансової системи держави, має право но не всі потенційно можливі винятки. Зокрема, з
запроваджувати заходи захисту, серед яких встанов- огляду на наявність в Україні значного потенціалу,
лення граничних строків розрахунків за операціями наприклад, в галузі ремонту суден або потужносекспорту та імпорту товарів. Також передбачено, що тей із виробництва реакторів, наведений у проекті
НБУ має право встановлювати винятки та (або) перелік, ймовірно буде доповнюватися.
особливості запровадження цього заходу захисту Джерело: https://bit.ly/2zIb2Tn
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ

Урядом запропоновано проект Порядку
подовження граничних термінів
розрахунків за експортно-імпортними операціями
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку подовження граничних
строків розрахунків за окремими операціями з
експорту та імпорту товарів, встановлених Національним банком України”
Ініціатор: Мінекономрозвитку України

Порядок, зокрема, має визначити підстави для
одержання висновку, суб’єкта подання, перелік та
вимоги до документів, що подаються суб’єктами
господарювання для отримання висновку, терміни їх
надання, виключний перелік підстав для відмови.
Проектом
передбачена
можливість
подання
документів та отримання висновку в паперовій та в
електронній формах (через Єдиний державний
портал адміністративних послуг), функціонування
міжвідомчого обміну інформацією в електронному
вигляді між Мінекономрозвитку, ДФС та НБУ,
оприлюднення інформації щодо отримувачів висновків на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.
Крім того, наводиться перелік товарів відповідно до
УКТ ЗЕД, згідно з яким звернення про видачу
відповідного висновку розглядатися не будуть. До
таких товарів, серед іншого, віднесено велику рогату
худобу, свинину свіжу, молоко, сири, пшеницю,
жито, борошно, крупи, ячмінь, м'ясо великої рогатої
худоби, цукор, нафту та нафтопродукти, газ
природний, електроенергію, карбамід, аміак, карбамід кремнію, шкірсировину та напівфабрикати.
Джерело: https://bit.ly/2DqH5Kf

Дата опублікування: 22 листопада 2018 року
Проект постанови розроблено з метою забезпечення
чіткої процедури дій органів виконавчої влади та
суб’єктів ЗЕД для отримання висновків щодо подовження граничних строків розрахунків за окремими
операціями з експорту та імпорту товарів,
встановлених НБУ.
Ідеться про те, що в разі встановлення НБУ
обмежень щодо строків розрахунків за тими або
іншими
зовнішньоекономічними
контрактами,
суб’єкти ЗЕД мають право звернутися до Мінекономрозвитку для отримання висновку щодо продовження встановлених НБУ строків розрахунків за діючими
контрактами. Саме для затвердження механізму
здійснення цієї процедури необхідне ухвалення
відповідної постанови Уряду.
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Запропоновано перелік товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та
квот на 2019 рік

Перелік товарів, зазначених у Додатках 2 і 3, вноситься згідно з умовами Монреальського протоколу про
речовини, що руйнують озоновий шар.

Перелік товарів, зазначених у Додатку 4, вноситься на
Проект постанови Кабінету Міністрів України виконання вимог Угоди про вільну торгівлю між
“Про затвердження переліків товарів, експорт та Республікою Македонія та Україною від 18.01.2001
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 року.
рік”
Перелік товарів, зазначених у Додатку 5, вноситься на
Ініціатор: Мінекономрозвитку України
виконання Указу Президента України від 16.02.2017
року № 37 з метою упередження неконтрольованого
Дата оприлюднення: 16 листопада 2018 року
вивозу стратегічно важливого виду вугілля
Мінекономрозвитку традиційно опублікувало проект (антрациту) з країни та забезпечення рівноваги в
постанови Кабінету Міністрів України, якою пропону- енергетичній сфері. Це єдиний товар, що підлягає
ється затвердити переліки товарів, експорт та імпорт експортному ліцензуванню без кількісного обмеженяких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік. ня вивезення.
Подібний документ затверджується кожного року.
Порівняно з 2018 роком перелік товарів, експорт та
Перелік товарів, зазначених у Додатку 1, вноситься з імпорт яких підлягає ліцензуванню, у 2019 році
метою уникнення масового вивезення золота та фактично не змінюється.
срібла, крім банківських металів, як сировини, Джерело: https://bit.ly/2DqH5Kf
створення умов для раціонального використання
ресурсів держави. Тобто, експорт золота, срібла та
відходів дорогоцінних металів залишається де-факто
забороненим, оскільки експортна квота дорівнює
нулю.
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НОВИНИ
Транс’європейської транспортної мережі. Водночас,
відповідна інфраструктура потребуватиме відповідної
уваги і з боку державних органів України.
Джерело: https://mtu.gov.ua/news/30386.html

Уряд схвалив проект Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Ізраїлем

Єврокомісія приєднала Україну до
Транс’європейської опорної транспортної
мережі

21 листопада 2018 року Кабінет Міністрів України
ухвалив проект Угоди про вільну торгівлю між
Україною та Ізраїлем та уповноважив Першого
віце-прем’єр-міністра - Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Степана Кубіва підписати
її.
Робота над розробкою Угоди розпочалась у 2013 році
і тривала 5 років.

За підрахунками Мінекономрозвитку, у результаті дії
За інформацією Міністерства інфраструктури України, Угоди вже в найближчій перспективі має збільшитися
Європейська Комісія приєднала Україну до Транс’єв- український експорт до Ізраїлю, а також покращиться
ропейської опорної транспортної мережі (TEN-T). торговельний баланс у торгівлі з цією країною.
Рішення Європейської Комісії означає, що Україна Дія зазначеної Угоди про вільну торгівлю не буде
включена
до
Транс’європейської
опорної розповсюджуватись на території тимчасово окуповатранспортної мережі і стає важливим учасником них унаслідок збройної агресії Російської Федерації
розбудови транспортного коридору у сполученні територій Автономної Республіки Крим, міста СевастоЄвропа – Азія. Українська транспортна мережа поля та окремих територій Донецької та Луганської
вперше
стає
частиною
стратегічних областей до повного відновлення конституційного
транспортно-логістичних коридорів ЄС.
ладу держави Україна на них.
Європейська Комісія на своєму офіційному сайті Джерело: https://bit.ly/2UDx1Uk
опублікувала карти транспортних коридорів мережі
TEN-T на території країн Східного партнерства і, у тому
числі, України. Було заявлено про те, що співпраця ЄС
із сусідніми країнами в галузі планування і розвитку
інфраструктури є частиною політики щодо Транс’європейської транспортної мережі.
Зазначене рішення Єврокомісії є великим успіхом і
водночас серйозним викликом для України. Адже
основна транспортна мережа TEN-T має пріоритет
щодо фінансування та модернізації. Це означає, що в
майбутньому Україна також зможе претендувати на
допомогу ЄС у питанні розбудови своєї частини

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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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 та співфінансування Міжнародного фонду
“Відродження”
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 1200 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. – грудень 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 та та співфінансування МФ “Відродження”, 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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