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Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу та МФ “Відродження” в рамках
проекту “Громадська ініціатива “За прозору та чесну митницю”.
Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну
інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
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
Крім того, згідно з Монреальським протоколом
про речовини, що руйнують озоновий шар, у
2020 році буде ліцензуватися експорт та імпорт
озоноруйнівних речовин та товарів, що можуть
містити озоноруйнівні складові (Додатки 2 і 3).
Перелік товарів, наведених у Додатку 4,
вноситься на виконання вимог Угоди про вільну
торгівлю між Республікою Македонія та
Україною від 18 січня 2001 року.

Уряд традиційно в кінці року затвердив
переліки товарів експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню та квоти на
2020 рік

Джерелo: https://bit.ly/380uDNl

Постанова Кабінету Міністрів України від 24
грудня 2019 р. № 1109 “Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік”
Уряд традиційно наприкінці року затвердив
перелік товарів, експорт та імпорт яких
підлягають ліцензуванню, та обсяг квот на 2020
рік. Порівняно з 2019 роком наведені переліки
товарів фактично не змінюються.
Зокрема, квоти на експорт необробленого
золота та срібла (крім банківських металів) та
брухту дорогоцінних металів, як і раніше,
залишаються на рівні 0 грамів. Тобто, є
фактично забороненими до експорту.
Також
із
метою
попередження
неконтрольованого
вивозу
стратегічно
важливого виду вугілля (антрациту) з країни та
забезпечення рівноваги в енергетичній сфері у
2020 році продовжиться ліцензування експорту
антрациту. Це єдиний товар, що підлягає
експортному ліцензуванню без кількісного
обмеження вивезення.
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Продовжено експеримент з організації
надсилання доручень правоохоронних
органів в електронному вигляді
Як відомо, 2 жовтня 2019 року уряд ухвалив
рішення, яким удосконалив порядок взаємодії
правоохоронних органів та органів доходів і
зборів під час здійснення контролю за
переміщенням товарів та транспортних засобів
через митний кордон України. Удосконалення
порядку полягає в організації централізованого
направлення доручень (щодо необхідності
проведення
відповідного
огляду)
в
електронному вигляді з використанням
відповідної інформаційної системи.

НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Після запровадження єдиного бізнес-процесу на
базі iGov правоохоронні відомства подають
орієнтування тільки в електронному вигляді за
єдиною заданою формою з відповідним
узгодженням у центральному офісі митниці.
Митна служба, у свою чергу, прийматиме такі
запити від правоохоронних органів тільки в
рамках цього механізму.

Очевидно, що уряд прийняв рішення щодо
продовження зазначеного експерименту до 30
червня 2020 року.
Через один тиждень після завершення
реалізації цього проєкту Державна митна
служба звітуватиме щодо його результатів
Міністерству фінансів та Кабінету Міністрів
України. У разі успішності реалізації, зазначений
механізм може запрацювати на постійній
основі.
Джерелo: https://bit.ly/2tLQ85I

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
митної вартості товарів. Відповідні зміни
дадуть можливість суб’єктам ЗЕД завчасно
отримувати такі рішення до моменту ввезення
товарів на митну територію України. На сьогодні
в митному законодавстві України така
можливість не передбачена.
Передбачається,
що
строк
дії
такого
попереднього
рішення
митного
органу
становитиме три місяці з дати його винесення,
якщо факти та умови, на основі яких було
прийнято
це
рішення,
залишатимуться
незмінними.

Пропонується дозволити ухвалення
попередніх рішень щодо методу та
критеріїв визначення митної вартості
товарів
Проект Закону України реєстр. номер 2700 від
28 грудня 2019 року “Про внесення змін до
статті 23 Митного кодексу України щодо
попередніх рішень з питань відповідного
методу або критеріїв та їх застосування, які
будуть використовуватися для визначення
митної вартості відповідно до конкретних
обставин”

Ініціатор: Кабінет Міністрів України
У
парламенті
зареєстровано
урядовий
законопроєкт, який дозволить митним органам
ухвалювати попередні рішення щодо методу та
критеріїв визначення митної вартості товарів.
Зокрема, відповідний законопроєкт передбачає
можливість
отримання
декларантами
попередніх рішень митних органів про
застосування методу та критеріїв визначення
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Отже,
відповідні
норми
покращать
передбачуваність в ухваленні рішень митними
органами та дозволять суб’єктам ЗЕД
перебувати у більш прогнозованому бізнессередовищі. Відповідні положення також
передбачені в Угоді про спрощення процедур
торгівлі Світової організації торгівлі (СОТ). Ці
норми є одним з елементів забезпечення
передбачуваності
процедур
міжнародної
торгівлі.
Джерелo: https://bit.ly/30gdU62

Пропонується
дозволити
магазини при в’їзді в Україну

безмитні

Проект Закону України, реєстр. № 2596 від
13 грудня 2019 року “Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо врегулювання
законодавства
при
створенні
та
функціонуванні магазинів безмитної торгівлі”
Ініціатор: народний депутат України
Законопроєктом пропонується зняти окремі
обмеження з режиму діяльності магазинів
безмитної торгівлі, які полягають у забороні
розміщувати магазини безмитної торгівлі при
в'їзді на територію України.

ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Зокрема, чинне законодавство передбачає, що
розташування магазинів безмитної торгівлі та
умови реалізації в них товарів повинні виключати
можливість безпосереднього ввезення цих
товарів для споживання на митній території
України.
Тобто,
фактично
забороняється
створення
та
функціонування
магазинів
безмитної торгівлі в зонах прильоту чи в'їзду на
територію України.

Виходячи з цього пропонується дозволити
магазинам безмитної торгівлі здійснювати
продаж товарів не тільки громадянам, які
виїжджають за межі митної території України, а й
громадянам, які в'їжджають на митну територію
України в пунктах пропуску (контролю) через
державний кордон України, відкритих для
міжнародного повітряного сполучення та
пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються
водними
та
залізничними
Ініціатори законопроєкту вважають, що такі повітряними,
засобами
комерційного
обмеження в сучасних економічних умовах транспортними
видається нераціональними та недоцільними. призначення, що експлуатуються резидентами.
Зокрема, відсутність у громадян можливості Очікується, що реалізація такої пропозиції
користуватись послугами магазинів безмитної збільшить надходження валюти від продажу
торгівлі при в'їзді на територію України змушує їх таких товарів.
або купувати товари, у яких вони зацікавлені, Водночас, існує ризик потрапляння у вільний обіг
виїжджаючи з території України з наступним їх значних обсягів товарів, проданих у магазинах
ввезенням при поверненні, або купувати такі безмитної торгівлі з метою подальшого їх
перепродажу.
товари в магазинах безмитної торгівлі, що
Джерело: https://bit.ly/2TbQwou
розташовані на території інших держав. Україна
втрачає значні обсяги фінансових готівкових
коштів, у тому числі в іноземній валюті.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
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НОВИНИ
Росія розширила санкції проти України
Постановою вд 16 рудня 2019 року № 1685
російський уряд розширив список заборонених
до ввезення (імпорту) в РФ товарів з України. До
цього списку потрапили кукурудзяний крохмаль,
глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і
трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і
ряд інших виробів медичного призначення.
Також заборона поширюється на радіатори та
котли центрального опалення, частини рідинних
насосів.
Водночас, заборону на імпорт деяких товарів
відклали. Зокрема, обмеження на поставки
частин насосів з України в РФ не будуть застосовуватися протягом двох років із моменту набрання чинності зазначеною постановою.

Через Україну до ЄС проїхав перший

Також доповнено перелік продукції, вивезення
контейнерний потяг з Китаю
(експорт) якої з РФ в Україну заборонено. До
нього додали регенерований папір або картон Територією України проїхав перший контейнерний поїзд з Китаю до Польщі. Поїзд уперше
(макулатура і відповідні відходи).
пройшов широкою колією LHS без перевантаДжерело: https://bit.ly/2TgX6Kn
ження на кордоні. Кінцевий пункт призначення
Митна служба анонсувала запуск потяга - м. Славкув у Польщі. Дорога поїзда за
додатку “e-Borders”
маршрутом від китайського Сіаня до польського
Державна митна служба планує в середині 2020 Славкува зайняла 12 днів. Територією України
року запустити мобільний додаток “e-Borders”, поїзд їхав майже 40 годин, тобто близько 1,5
який дозволить через смартфон отримувати всі доби. Сіань є колишньою столицею Китаю, і саме
сервіси від митниці та відстежувати ситуацію на тут починався історичний Шовковий шлях.
кордоні онлайн.

Цей потяг - гарний знак і перша важлива ластівка
Цей додаток має дозволити кожній людині не для Укрзалізниці в контексті організації масштабтільки розуміти, що реально відбувається на них проєктів з Китаєм та Середньою Азією.
кордоні, а й отримувати в режимі онлайн ті Голова Укрзалізниці у своєму Фейсбук зазначив,
сервіси, які мають надаватися державою для що Україна має ряд безперечних переваг для
розвитку таких маршрутів у майбутньому: УЗ
людей, що перетинають кордон.
може бути частиною сухопутного або морського
Джерело: https://bit.ly/37XiIQ8
маршруту з Китаю.
Джерело:https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg
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“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках
проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування
Міжнародного фонду “Відродження”.
Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проекту
“Громадська ініціатива “За прозору та чесну митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу
та Міжнародного фонду “Відродження” та є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння
міжнародній торгівлі.
Публікація складається з трьох частин:




нормативно-правові акти, що набрали чинності
проекти нормативно-правових актів
новини

Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового
законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння
пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій,
нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть
безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо
робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний
український аналітичний центр, заснований у 1999 році.

ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в
секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсуспрогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового
клімату та очікувань українського бізнесу.
ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України.
ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними
центрами, організаціями громадянського суспільства.

Застереження
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча
ми доклали щонайбільших 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. У разі використання
обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду
“Відродження” та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
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