МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

УГОДА СОТ
ПРО СПРОЩЕННЯ
ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ
Спрощення процедур експорту та імпорту
Система «єдиного вікна» на кордоні
Доступна інформація
Співпраця митних служб
Безперешкодний транзит

УГОДА ПРО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ – ЦЕ:
Розділ І: 12 статей про митне оформлення, транзит і доступ до інформаціі
Розділ II: Спеціальний режим для країн, що розвиваються і найменш розвинених країн
Розділ III: Створення Національного комітету зі спрощення торгівлі

ЗАХОДИ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ
ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ
• Попередні рішення до прибуття товарів
• Управління ризиками
• Аудит після митного оформлення
• Публікація середнього часу випуску
• Уповноважені економічні оператори
• Співпраця митних органів та органів
прикордонного контролю
• Перегляд формальностей і документів
• Система «єдиного вікна»
• Відокремлення випуску товару від
митного оформлення

ПРОЗОРІСТЬ ТА ОСКАРЖЕННЯ
• Публікація / Інтернет
• Інформаційні пункти
• Консультації
• Попередні рішення
• Право на оскарження

ТРАНЗИТ
• Обмеження на збори і платежі
• Використання гарантій

НАВІЩО СПРОЩУВАТИ?
Митне оформлення в країнах світу
Експорт

2-11
документів

6-86
днів

Імпорт

2-17
документів

4-130
днів

Затримки товарів на кордонах становлять
від кількох днів до кількох тижнів, що
сповільнює торгівлю і збільшує витрати,
особливо для малих та середніх
підприємств. Труднощі не тільки у
великій кількості документів, їх частому
дублюванні, а й у відсутності прозорості
та співпраці між митними службами
різних країн.

Джерело: Світовий банк «Ведення бізнесу», 2015

ВАЖЛИВІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Україна в міжнародній торгівлі на 154 місці зі 189 країн («Ведення бізнесу», 2015)

Документів для експорту
Днів на експорт
Вартість експорту ($/контейнер)
Документів на імпорт
Днів на імпорт
Вартість імпорту ($/контейнер)

Україна
8
29
1880
9
28
2455

ОЕСР
4
10,5
1080,3
4
9,6
1100,4

УСПТ здатна:
• заощадити бізнесу $350 мільярдів –
$1 трильйон (СОТ, 2013)
• збільшити світовий експорт
на $33-100 мільярдів
• підняти світовий ВВП на $67 мільярдів
(Світовий Банк, ОЕСР, 2011)

ЩО ДАЄ УСПТ УКРАЇНІ
• Швидше і дешевше митне оформлення

• Збільшення торгівлі

• Зростання транзиту

• Зростання ВВП

• Полегшення життя малому
та середньому бізнесу

• Зростання державних доходів

• Прозорість і доступність інформації

• Зниження рівня корупції

• Приплив іноземних інвестицій

• Інтеграція України у виробничі ланцюги ЄС

Прискорення реформ

Гроші на реформи

• Митного законодавства

На впровадження УСПТ країни, що
розвиваються, отримають технічну і фінансову
допомогу від міжнародних організацій та
країн-партнерів. Україна залучає технічну
допомогу для реалізації положень УСПТ.

• Зовнішньоекономічної діяльності
• Нетарифних бар’єрів у торгівлі

Стан справ
Україна вже запровадила до 70% положень УСПТ.
Витрати на реалізацію решти положень УСПТ
значно менші від очікуваних переваг.

У рейтингу торгової логістики Світового Банку
Україна посідає 61 місце поміж 160 країн (2014).

7 липня 2015 року прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 491
про дерегуляцію в морських портах, як один із прикладів спрощення процедур торгівлі.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В ПОРТАХ
Економія для бізнесу = 3 млрд грн на рік
1

2

3

4

5

6

1

2

1. Мінімізація контрольних
процедур
Переваги: скорочення часу
на оформлення до 4 годин.
Економія коштів

3. Оформлення контейнерів до
завантаження на авто чи
залізницю
Переваги: зменшення кількості
простоїв та витрат на них

2. Запровадження електронного
документообігу
Переваги: усунення людського
фактору та прозорість

4. Автоматизований радіологічний
контроль і скасування екологічної
декларації
Переваги: усунення людського
фактору та зменшення рівня
корупції

5. Удосконалення процедур
зберігання
і перевірки зерна
Переваги: скорочення терміну
оформлення до 4 годин

Офіційний портал УСПТ
www.tfafacility.org

УСПТ – НОВА УГОДА СОТ
СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ – МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ
МІЖ ДЕРЖАВАМИ
Перша багатостороння торговельна угода СОТ за 20 років після Уругвайського раунду. Застосування
Угоди про спрощення процедур торгівлі, за даними ОЕСР, зменшить торгові витрати в усьому світі
на 12,5-17,5%, а найбільшу вигоду дістануть країни, що розвиваються (до яких, за визначенням МВФ
та Світового Банку, належить Україна)

1.

У грудні 2013 року на 9-й Міністерській конференції на Балі держави-члени Світової організації
торгівлі (СОТ) завершили десятирічні переговори щодо Угоди про спрощення процедур торгівлі
(УСПТ).

2.

У листопаді 2014 року Генеральна рада СОТ офіційно ухвалила Протокол, який зробив УСПТ
частиною Угоди про заснування СОТ і відкрив процес її ратифікації.

3.

УСПТ набуде чинності, коли її ратифікують 2/3 членів СОТ.

4.

Станом на 01.09.2015 УСПТ ратифікували 12 членів СОТ.

МІСЦЕ УСПТ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УГОД СОТ
Марракеська угода про заснування СОТ
Товари

Послуги

Інтелектуальна власність

Додаток 1А: ҐАТТ

Додаток 1В: ҐАТС

Додаток 1С: ТРІПС

Угоди:
− сільське господарство
− застосування санітарних і фітосанітарних заходів
− текстиль та одяг
− технічні бар’єри в торгівлі
− пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи
− передвідвантажувальну інспекцію
− визначення походження
− процедури ліцензування імпорту
− субсидії та компенсаційні заходи
− захисні заходи
+ спрощення процедур торгівлі

«

Іноді важко зрозуміти стосунок багатосторонніх торговельних переговорів до щоденної господарчої
діяльності, однак зі спрощенням процедур торгівлі все інакше. Ефективні заходи здатні збільшити пропускну
спроможність митниць, збільшити надходження від зборів на кордоні та залучити прямі іноземні інвестиції.
Багатостороння угода про спрощення процедур торгівлі зможе прискорити перевезення товарів через
кордони, а також підвищити прозорість і передбачуваність торгівлі та господарчих операцій. З огляду на
дедалі більшу роль регіональних і міжнародних ланцюжків постачання, країни, що розвиваються, зможуть
стати їхньою частиною тільки завдяки ефективному та чіткому спрощенню процедур торгівлі.
Паскаль Ламі, Генеральний директор СОТ (2005-2013)

Текст Угоди про спрощення процедур торгівлі https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
Підготовлено за сприяння Проекту USAID з торговельної політики

»

