Програма Генералізованої системи преференцій США (ГСП):
Як товар, імпортований до Сполучених Штатів з України,
отримує безмитний режим в рамках ГСП?
Імпортований товар має відповідати таким вимогам:
КРОК 1. Його має бути включено до переліку товарів, які підпадають під ГСП.
Див. товари, позначені літерою "А" або "А*" на сайті за цим посиланням:
GSP-eligible products from all beneficiary countries
З’ясувати чи підпадає товар під дію ГСП можна, зокрема, скориставшись вебресурсом: Гармонізований тариф США. Див. Рекомендовані кроки щодо визначення чи
підпадає товар під дію ГСП.
КРОК 2. Для того, щоб підпадати під ГСП, товар повинен відповідати
правилам походження. Він повинен бути:
1) вирощений, виготовлений або вироблений в Україні; або,
2) якщо використовуються іноземні сировина чи компоненти, вартість матеріалів,
вироблених в Україні, плюс прямі витрати за операціями з переробки, виконаними в
Україні, повинні складати 35% або більше від оціненої вартості товару на момент його
ввезення до Сполучених Штатів. Вважається, що критеріям не відповідають товари,
піддані простим операціям об’єднання або пакування, розведення водою або іншими
речовинами, які не мають суттєвого впливу на характеристики товару. Докладнішу
інформацію див. у Кодексі США, розділ 19, §2463(a)(2).
Імпортовані матеріали може бути включено до розрахунку 35% місцевого вмісту,
якщо вони пройшли подвійну істотну трансформацію. Імпортований матеріал повинен
пройти істотну трансформацію в Україні. Це означає, що імпортований матеріал
перетворюється на новий і відмінний складовий матеріал з іншим найменуванням,
характером і цільовим використанням. Потім складовий матеріал має бути перетворено в
Україні на новий і відмінний готовий виріб з новим найменуванням, характером і
цільовим використанням.
Порядок розрахунку витрат або вартості вироблених матеріалів викладено в Кодексі
Федеральних правил США, розділ 19 §10.177. Перелік позицій, включених до “прямих
витрат переробки”, наведено в Кодексі Федеральних правил США, розділ 19, §10.178.
Довідник з митної вартості Бюро митного і прикордонного контролю США (далі - CBP)
розміщено на веб-сайті CBP - www.cbp.gov у розділі: Торгівля/Публікації (Довідник).
Імпортер, експортер або виробник, який не впевнений у тому, чи піддано
імпортований матеріал подвійній істотній трансформації, або в тому, чи може бути
включено ту чи іншу статтю витрат до розрахунку, може звернутися до системи CROSS
Бюро митного і прикордонного контролю США (http://rulings.cbp.gov/), щоб з’ясувати,
чи видало CBP постанову про такий самий або подібний продукт або статтю витрат.
Також можна звернутися безпосередньо до CBP для одержання постанови
зобов'язального характеру.
КРОК 3. Товар має бути статтею “прямого імпорту” до США. Товар може бути:
1) безпосередньо відвантажено до Сполучених Штатів без перетинання території
будь-якої іншої країни; або

2) він може перетинати транзитом інші країни, але не повинен ставати предметом
торгового обороту в іншій країні під час його перевезення до Сполучених Штатів. У
товаросупроводжувальних документах, наприклад, рахунку-фактурі, накладних та інших
документах, має бути зазначено, що Сполучені Штати є кінцевим пунктом призначення.
Є деякі спеціальні правила щодо перетинання зон вільної торгівлі, а також
спеціальні умови, якщо Сполучені Штати не зазначено як кінцевий пункт призначення
товару. Докладнішу інформацію див. у Кодексі Федеральних правил США, розділ 19,
§10.174 і §10.175. У разі виникнення питань можна звертатися до CBP, або компанії
можуть провести пошук серед попередніх постанов і рішень у системі CROSS на вебсайті http://rulings.cbp.gov/.
КРОК 4. Імпортери США повинні звертатися за отриманням безмитного
режиму, а саме: встановлювати спеціальну позначку "А" для програми ГСП у ввізній
документації Бюро митного і прикордонного контролю США перед номером кожної
тарифної позиції США, для якої вони звертаються за перевагами безмитного режиму в
рамках ГСП.
КРОК 5. Експортери та імпортери повинні вести точні записи про виробництво та
бухгалтерські документи, в яких описується виробничий процес і витрати виробництва
за кожним товаром, що експортується за програмою ГСП. Бюро митного і
прикордонного контролю США покладається на заяву імпортера, що товар відповідає
вимогам щодо правил походження, але має повноваження вимагати від імпортера або
виробника надання документів на підтвердження того, що даний експорт відповідає
вимогам для отримання безмитного режиму за програмою ГСП.
Вимоги щодо ведення документації для звернення про отримання безмитного
режиму за програмою ГСП викладено в Кодексі Федеральних правил США, розділ 19,
з §10.171 до §10.178, а також за посиланням: http://www.cbp.gov/trade/tradecommunity/outreach-programs/audits/field-offices/archive/gsp.
Документи на підтвердження вимоги необхідно зберігати протягом п’яти років.
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