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Протоколу 1 Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС

За результатами міжвідомчої наради, яка відбулася 11 лютого ц.р. стосовно
застосування Статті 15 Протоколу І щодо визначення концепції "Походження
товарів" і методів адміністративного співробітництва (далі - Протокол І) Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони
Мінекономрозвитку було ініційовано проведення відповідних консультацій з
Європейською Комісією.
Сторона ЄС вважає, що на даному етапі українським товаровиробникам, що
здійснюють діяльність за, так званою, "давальницькою" схемою необхідно
зосередитись на таких кроках:
-

-

виборі постачальників з третіх держав чи митних територій, на які
поширюється дія Генералізованої системи преференцій ЄС з питань
визначення країни походження (як відомо, Україна продовжує залишатися
учасником ГСП ЄС до кінця 2017 року);
виборі постачальників з третіх держав чи митних територій, які мають
преференційні торговельні угоди з ЄС з вигідним режимом ставок ввізного
мита для текстильної продукції.

Перелік країн на які поширюються тарифні преференції ЄС в рамках
Генералізованої системи преференцій визначено Регламентом Ради ЄС № 978/2012
від 25.10.2012 (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:303:
0001:0082:EN:PDF).
Поряд з пропозиціями сторони ЄС, Мінекономрозвитку привертає увагу до
необхідності включення до нових зовнішньоекономічних договорів, що укладаються
з партнерами у державах-членах ЄС, окремих положень, які б зумовлювали надання з
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боку замовника копій документів про сплату мит при ввезенні комплектуючих з
третіх країн.
Принагідно, звертаємося з проханням інформувати Мінекономрозвитку, у тому
числі через механізм телефонної лінії з питань функціонування ПВЗВТ (596-67-05)
про випадки затримки або відмови митними органами ДФС у видачі сертифікатів з
перевезення товарів EUR.1 у зв’язку із застосуванням митними органами Статті 15
Протоколу І.
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