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Системний звіт
«Проблемні питання
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Україні»

Надані рекомендації
Рекомендується підготувати та прийняти нову редакцію Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», яка відображатиме сучасну тенденцію регулювання торгівлі, членство України в СОТ, а
також охоплюватиме всі необхідні положення правової системи ЄС (acqui communautaire), зокрема:
забезпечити повну відповідність закону угодам СОТ і вимогам ЄС, розширюючи доступ до світових
ринків, зокрема: (а) спрощення формальностей і процедур; (б) гармонізацію відповідних законів і
правил; (в) використання міжнародних угод; (г) співпрацю щодо і регулювання; змінити правила
зовнішньої торгівлі, ліцензування експорту/імпорту та заходи із захисту відповідно до норм і правил
СОТ (наприклад, ліцензії повинні вимагатися тільки для імпорту/експорту товарів, які впливають на
громадську безпеку, життя і здоров'я громадян, тварин, рослини тощо відповідно до визначення, що
використовується в ЄС); на підставі проведених консультацій із зацікавленими сторонами потрібно
зменшити (а) кількість міжнародних торгівельних операцій, що підлягають ліцензуванню експорту та
імпорту; (б) кількість товарних груп, які підлягають регулюванню чи обмеженню на експорт-імпорт;
реалізувати методи регулювання квот на експорт-імпорт згідно з найкращими практиками та
рекомендаціями СОТ («першим прибув – першим був обслужений», аукціонне право на квоту,
безкоштовна передача прав на квоту).
КМУ
Мінекономіки
Скасувати Постанову КМУ № 724 від 16.09.2015, якою державним митницям надані повноваження
застосовувати орієнтовні показники для визначення митної вартості імпортованих товарів на власний
вибір.
КМУ

Підготувати і прийняти Закон України про компенсацію збитків, завданих незаконними діями
працівників митниці, щоб посилити роль адміністративного досудового врегулювання спорів і
запобігти зловживанню повноваженнями.
КМУ

Статус виконання

Виконано
— коментарі: Ліцензування експорту, імпорту товарів, яке здійснюється
згідно із статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
відповідає нормам СОТ, зокрема, Угоді про ліцензування імпорту (СОТ),
регулюється статтями 8, 11-14, 20-21 ГАТТ 94.

Виконано
— коментарі: Постановою КМУ № 686 від 05.10.2016 визнано такою, що
втратила чинність, постанова КМУ № 724 від 16.09.2015.
В процесі виконання
— коментарі: Планується виконання рекомендації в інший спосіб.
Податковим та Бюджетним кодексами України визначено засади
відшкодування шкоди заподіяної посадовими особами органів державної
влади, в тому числі і митними органами Крім того, Мінфіном за участі
народних депутатів, представників ДФС, бізнесу, експертного середовища і
громадськості у 2017 році підготовлено проект Плану дій з реформування
митниці, в якому, серед іншого встановлюється відповідальність посадових
осіб, які прийняли неправомірні рішення чи допустили бездіяльність. РБО
надано пропозиції Міністерству юстиції України до проєкту Кодексу України
про адміністративні проступки, що розробляється Міністерством юстиції на
виконання пункту 25 Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України
на 2020 рік, затвердженого Постановою ВРУ від 16 червня 2020 року № 689IX.

