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Шановні читачі!
Перед Вами Інформаційний бюлетень, продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який
публікується в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» за фінансової
підтримки Європейського Cоюзу, МФ «Відродження» та Atlas Network.
Сподіваємось, Вам буде цікаво!
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Держмитслужба продовжила I етап пілотного проекту із застосування NCTS
I етап пілотного проекту із застосування NCTS
продовжено до 16 березня 2021 року.
Це означає, що визначені митниці Держмитслужби
та трейдери, які беруть участь у експерименті,
продовжують діяти відповідно до тимчасових
методичних рекомендацій, затверджених наказом
Держмитслужби від 13.11.2020 №
520, із
паралельною подачею двох декларацій: транзитної
T1UA та звичної ЕЕ.
Наступний
етап
застосування
NCTS,
повномасштабний пілотний проект, розпочнеться
одразу після ухвалення нормативно-правових актів,
необхідних для його проведення. Тоді до NCTS буде
підключено всі митниці на західному кордоні та
найбільші внутрішні митниці.
Докладніше
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НОВИНИ МИТНИЦІ
Призначення заступників Голови Державної митної служби України
20 січня 2020, на засіданні Кабінету Міністрів України
затвердили нові кадрові призначення в Держмитслужбі.
Зокрема, відповідними розпорядженнями КМУ призначено:
Бережнюка Івана – першим заступником Голови
Держмитслужби
Черкасського Руслана – заступником Голови Держмитслужби
Звягінцева Сергія – заступником Голови Держмитслужби
Докладніше

За 2020 рік працівники Держмитслужби виявили порушень митних правил
на 2,6 млрд грн.
У 2020 році виявлено 14 тис. порушень митних правил на суму 2,6 млрд грн (вартісний показник на
15% більший, ніж за аналогічний період минулого року).
Безпосередньо митницями розглянуто
4 тис. справ про порушення митних
правил, накладено штрафів на суму
178,4 млн грн.
На розгляд до суду передано 11 тис.
справ про порушення митних правил
на суму майже 2,4 млрд грн. Кількість
переданих справ порівняно з 2019
роком збільшилась майже на 30%.
За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму
майже 1,2 млрд грн і цей показник на 34% більший за показник 2019 року.
Найрезонанснішими випадками порушень митних правил і контрабанди в 2020 році стали:
спроба незаконного ввезення 750 кг каптагону (психостимуляторів), вартість психотропної
речовини складає 840 млн грн (листопад 2020р., Одеська митниця);
спроба незаконного ввезення 112 кг кокаїну в порту “Південний”, вартість наркотику на чорному
ринку складає майже 500 млн грн (вересень 2020 р., Одеська митниця);
спроба ввезення на пункті пропуску “Ужгород” мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв
на загальну суму понад 93 млн грн (червень 2020р., Закарпатська митниця);
спроба ввезення в Одеському порту 16 тонн цигарок на 20 млн грн (листопад 2020р., Одеська
митниця).
Докладніше
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №62
Період моніторингу: 25 листопада 2020 року – 10 січня 2021 року
Нормативно-правові акти, що набрали чинності
Україна ратифікувала Угоду про розвиток мультимодальних
перевезень ТРАСЕКА
Уряд на рік продовжив дію додаткових ввізних мит на товари з РФ
Уряд доповнив перелік лікарських засобів, звільнених від сплати ПДВ
при імпорті
Уряд затвердив переліки товарів експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню
Проєкти нормативно-правових актів
Пропонується врегулювати процедури складання митних декларацій на товари, що підпадають
під різні товарні підпозиції згідно з УКТ ЗЕД
Уряд пропонує розширити повноваження приватних виконавців
Пропонується запровадити кримінальну відповідальність за незаконне переміщення через кордон
підакцизних товарів
Новини
Запущено єдиний експортний веб-портал
З 1 січня 2021 року набула чинності Угода про вільну торгівлю зі Сполученим Королівством
Великої Британії і Північної Ірландії
З 1 січня 2021 року набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Держави Ізраїль
З 1 січня 2021 року кордон України контролюють 4 міжрегіональні територіальні органи
Держпродспоживслужби
Докладніше

УВАГА ОПИТУВАННЯ!
Програма Авторизованих економічних операторів (АЕО). Чи потрібні Вам
спрощення процедур при митному оформленні?
Громадська Ініціатива «За чесну та прозору
митницю», як організація, що виконує
моніторинг впровадження реформ у митній
сфері, проводить опитування «Програма
Авторизованих економічних операторів (АЕО).
Чи потрібні Вам спрощення процедур при
митному оформленні?».
Опитування для підприємств, які здійснюють
ЗЕД.
Це опитування дозволить оцінити обізнаність суб’єктів ЗЕД щодо впровадження АЕО в Україні.
Запрошуємо Вас пройти коротке опитування!
Ви можете пройти опитування анонімно або заповнити поля з інформацією про назву організації.
Опитування триває до 29 січня 2021 року (включно).

ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ
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НОВИНИ УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ
Telegram канал "ЧЕСНА МИТНИЦЯ"
Громадська Ініціатива "За чесну та прозору митницю" запустила
свій Telegram канал "ЧЕСНА МИТНИЦЯ"
Торговельні новини
Щотижневі новини регіональних митниць
Новини учасників нашої Ініціативи
Наша аналітика
Коротенькі опитування (підтримуємо зворотній зв'язок).
Друзі, підписуйтесь на наш телеграм "Чесна митниця". Там багато
ексклюзиву: https://t.me/Customs_ier_kiev

Інноваційна діяльність в Україні: чинники успіху та перешкоди
Які інновації втілює український бізнес? З якими труднощами при
цьому стикається? І як йому може допомогти держава?
Запрошуємо підприємців і представників бізнесу відповісти на
запитання невеликої анкети, присвяченої можливостям для
співпраці між бізнесом і державою у сфері інновацій. Результати
цього опитування, що проводиться під егідою Мінекономрозвитку,
не лише покажуть, як держава може допомогти українським
підприємцям у впровадженні інновацій, а й будуть використані
студентами для розробки інноваційних пропозицій для бізнесу.
У співпраці з нашим партнером, Інститутом міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, ми працюємо над розвитком напрямку практичного навчання
студентів у форматі бізнес-акселератора, де вони зможуть розробляти власні інноваційні проєкти і
співпрацювати з підприємцями. Для цього нам буде дуже важливо отримати Ваші відповіді на
запитання цієї анкети!
Будемо вдячні за декілька хвилин Вашого часу для її заповнення (до 31 січня): https://cutt.ly/SjEb6gp

Національний рейтинг молочної продукції 2021
Учасники Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю»
Спілка молочних підприємств України відкриває новий проект –
«Національний рейтинг молочної продукції 2021».
Відомі та незаангажовані науковці, технологи, маркетологи,
представники фахових громадських об'єднань та усі громадяни, хто
купує та вживає молочну продукцію, будуть задіяні для визначення
найкращих.
Бажаєте прийняти участь?
Докладніше
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ЗНАЙОМСТВО З
УЧАСНИКАМИ ІНІЦІАТИВИ
Давайте знайомитися ближче!
У цій рубриці ми будемо розповідати про учасників Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю».

Громадська організація «Луганська обласна агенція розвитку громад та
регіону «Слобожанщина»
Напрями діяльності:
- Сприяння створенню позитивного ділового іміджу,
інвестиційної привабливості та залученню ресурсів для
розвитку території регыону та громад ;
- Сприяння економічному розвитку м. Сєвєродонецька і Луганського регіону, сприяння створенню
нових робочих місць;
- Пропагування і сприяння впровадженню нових інструментів розвитку територіальних громад;
розробка програм, методики стратегічного планування, стратегічних планів розвитку, територіального
маркетингу та проектного менеджменту;
- Організація та проведення аналітичної та дослідницької діяльності в галузі розвитку територіальних
громад (наприклад, аналіз стану економічного розвитку, темпів економічного зростання, бюджету,
фінансової діяльності й кредитоспроможності), а також прогнозування напрямків їх розвитку.

КЕРІВНИЦТВО:
БОЙКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
+38 (050) 281 45 68
boyko.amu@gmail.com
ФАРАПОНОВА ІННА МИКОЛАЇВНА
+38 (050) 328 22 54
finna1308@gmail.com

КОНТАКТИ
93404
м.Сєвєродонецьк
вул.Єгорова,22
офіс 302

5

ДАЙДЖЕСТ НОВИН
УЧАСНИКІВ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ
«ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ»

Випуск №13, 11 - 25.01.2021

Випуск підготовлено
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
в рамках проєкту Підтримка Громадської Ініціативи
«За чесну та прозору митницю»

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ:
сайт: www.tfd.ier.com.ua
e-mail: customs@ier.kyiv.ua
Facebook: www.facebook.com/TFD.IER
ГО «Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій»
вул. Рейтарська 8/5-а,
01054 Київ, Україна
тел. + 38 044 278-63-42
факс + 38 044 278-63-36
institute@ier.kiev.ua
www.ier.com.ua

Проєкт «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» виконує
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
за фінансової підтримки
Європейського Союзу, МФ «Відродження» та Atlas Network

