Узагальнені рекомендації Інституту вільних економічних зон
щодо звільнення від сплати митних платежів при ввезенні товарів (створення діючої вільної митної зони (ВМЗ))
Що є зараз
Згідно Митного кодексу України тільки ВМЗ
промислового типу мають створюватися шляхом
прийняття окремого закону. Однак статті 2 та 5
Закону України «Про загальні засади створення і
функціонування
спеціальних
(вільних)
економічних зон» передбачають що і ВМЗ
комерційного та сервісного типів створюються
«шляхом прийняття окремого закону для кожної
спеціальної (вільної) економічної зони» що
формально є перепоною для створення ВМЗ
сервісного типу на підставі рішення митниці.
В ПКУ чітко не визначено щодо сплати
(звільнення від сплати) акцизного податку з
товарів, які пересікають границю ВМЗ

Що має бути
ВМЗ комерційного та сервісного типів повинні створюватися за
ініціативою підприємств за рішенням митниці.
ВМЗ промислового типу мають створюватися за ініціативою
відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної
адміністрації на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
Для ВМЗ промислового типу передбачити, що переліки видів товарів,
які можуть бути поміщені у митний режим такої ВМЗ, та виробничих
операцій, які можуть здійснюватися з такими товарами, встановлюються
Кабінетом Міністрів України окремо для кожної такої зони.

Ввезення вітчизняних товарів на територію
ВМЗ прирівнюється до експорту (є відшкодування
ПДВ постачальнику товарів на територію ВМЗ)
Ввезення іноземних товарів на територію ВМЗ
здійснюється без сплати мита та ПДВ
Вивезення товарів з ВМЗ за межі митної
території України здійснюється без оподаткування
митом та ПДВ
Ввезення товарів з ВМЗ на митну територію
України здійснюється зі сплатою всіх митних
платежів та із сплатою процентів, що підлягали б
сплаті у разі розстрочення або відстрочення
сплати податку (у розмірі 120% ставки НБУ)
В ПКУ не визначено порядок оподаткування
послуг, продуктів переробки, відходів, товарів які
не витрачаються, а також переміщення товарів між
різними ВМЗ.

Ввезення вітчизняних товарів на територію ВМЗ прирівнюється до
експорту (є відшкодування ПДВ постачальнику товарів на територію ВМЗ
та акцизний податок не сплачується)
Ввезення іноземних товарів на територію ВМЗ здійснюється без сплати
мита, ПДВ та акцизного податку
Вивезення товарів з ВМЗ за межі митної території України або на
територію іншої ВМЗ здійснюється без оподаткування митними
платежами.
Ввезення товарів з ВМЗ на митну територію України здійснюється зі
сплатою всіх митних платежів, але без сплати процентів

Узгодити норми ПКУ та МКУ* і передбачити у новій Главі ПКУ
норми що звільнення від сплати митних платежів означає звільнення
не тільки від ПДВ та мита, але і від акцизного податку.

* - згідно п.24 статті 4 МКУ митні платежі це:
а) мито; б) акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(продукції); в) податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів
(продукції);
- відповідно до пп. 213.2.1 статті 213 ПКУ вивезення (експорт) підакцизних товарів
(продукції) платником податку за межі митної території України є операцією, яка не підлягає
оподаткуванню акцизним податком.

Поширити загальний порядок оподаткування товарів передбачений для
ВМЗ на відходи та продукти переробки (в тому числі не оподаткування
переміщення товарів між різними ВМЗ). Оподатковувати послуги, які
надаються суб’єктам господарювання, які знаходяться на території ВМЗ у
порядку та на умовах, установлених для операцій з постачання послуг на
митній території України та звільнити від оподаткування послуги, які
надаються суб’єктами, що здійснюють діяльність на територіях ВМЗ.

Що слід зробити для досягнення мети
Внести зміни до статей 2 та 5 Закону
України «Про загальні засади створення і
функціонування
спеціальних
(вільних)
економічних зон» і виключити вимогу
створення ВМЗ шляхом прийняття окремого
закону щодо кожної зони.
Внести зміни до МКУ щодо ВМЗ
промислового
типу
надавши
дозвіл
створювати їх не шляхом прийняття
окремого закону. Порівняльна таблиця змін
була надіслана для обговорення 22.04.2019 р.
Внести зміни в ПКУ і деталізувати
питання оподаткування як ПДВ, так і
акцизним податком у окремому розділі
XIV ПКУ, доповнивши його Главою 2
«Особливості оподаткування товарів, що
переміщуються через межі вільної митної
зони та надання послуг».

Редакційне уточнення норм в новій
Главі 2 розділу XIV ПКУ.

Видалення
норми
яка
робить
невигідним поставку товарів з території ВМЗ
на митну територію України та редакційне
уточнення норми в новій Главі 2 розділу XIV
ПКУ.
В викласти відповідні норми в новій
Главі 2 розділу XIV ПКУ.
Порівняльна
таблиця
змін
була
надіслана для обговорення 22.04.2019 р.

ВІЛЬНА МИТНА ЗОНА

(схема руху та оподаткування товарів і послуг, що пропонується)

УКРАЇНА

ІНОЗЕМНІ ДЕРЖАВИ
ВІЛЬНА МИТНА ЗОНА (ВМЗ):

Ввезення вітчизняних товарів
(матеріалів, комплектуючих,
електроенергії водо- та
теплопостачання) на територію
ВМЗ

Ввезення/вивезення товарів здійснюється без
сплати митних платежів.

Операція прирівнюється до
експорту, постачальник отримує
бюджетне відшкодування ПДВ а
акцизний податок не сплачується

Термін зберігання (переробки) товарів
обмежено строком функціонування ВМЗ.

Ввезення товарів, продуктів
переробки, відходів з території
ВМЗ на митну територію
України
Операція прирівнюється до імпорту
із справлянням всіх належних
митних платежів (сплачує
покупець з подальшим віднесенням
на затрати та, в частині ПДВ, - до
податкового кредиту)

Іноземні товари, які ввозяться на
територію ВМЗ
Операція не є імпортом товарів і
митні платежі не справляються

Товари і послуги, які надаються і
споживаються в межах ВМЗ не
оподатковуються ПДВ.

Українські товари, що не
використовуються у виробничих та інших
господарських операціях і необхідні для
забезпечення функціонування підприємств,
розташованих на території ВМЗ, а також
українські товари, що використовуються у
виробничих та інших господарських
операціях і не витрачаються при цьому,
допускаються на такі території
(випускаються з них) з письмовим
інформуванням органу доходів і зборів без
зміни їх митного статусу та поміщення у
митні режими

Вивезення товарів, продуктів
переробки, відходів з території
ВМЗ за межі митної території
України
Операція звільняється від
оподаткування митними
платежами

Вільна митна зона* - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та вивозяться з цієї території за межі митної території України із звільненням від
оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на територію вільної митної зони із оподаткуванням
митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання.
* - ВМЗ можуть створюватися на територіях підприємств, виробничих комплексів, індустріальних парків, тощо, або в інших географічних межах без обов’язкової умови запровадження на таких територіях
СЕЗ чи ТПР.
Операції з поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних митних зон комерційного типу, обмежуються лише простими складськими операціями,
необхідними для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах вільної митної зони з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного
режиму зберігання, сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба із шкідниками, інвентаризація. Також допускаються подрібнення партій, формування відправлень,
сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
З поміщеними у митний режим вільної митної зони товарами, що знаходяться на територіях вільних митних зон сервісного типу, дозволяється здійснення операцій, пов’язаних із ремонтом, модернізацією,
будівництвом повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин, а також операцій, дозволених для зон комерційного типу.
Переліки видів товарів, які можуть бути поміщені у митний режим вільної митної зони з метою розміщення на територіях вільних митних зон промислового типу, та виробничих операцій, які можуть
здійснюватися з такими товарами, встановлюються Кабінетом Міністрів України окремо для кожної такої зони**.
** - на сьогодні згідно Митного кодексу України ці переліки визначаються не КМУ, а «окремими законами України для кожної такої зони»

.

