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Flash Report

19 вересня 2014 року Уряд РФ прийняв постанову № 959, яка 
скасовує преференційні ставки мита на імпорт українських 
товарів, що надаються відповідно до режиму вільної торгівлі. 

Якщо дана постанова набере чинності, то під її дію
потрапить понад 200 товарних позицій, у тому числі
сільськогосподарська продукція, товари легкої
промисловості, машинобудування та ін. При імпорті даних
товарів у Росію вони будуть обкладені ввізним митом за 
ставками Митного Союзу, встановленим для країн, які
користуються режимом найбільшого сприяння. Такі ставки 
можуть становити від 0% до 25%.

Ця Постанова має набрати чинності через 10 днів після того, 
як Уряд РФ вирішить, що Україна почала практичну
імплементацію економічної частини Угоди про асоціацію з 
ЄС. При цьому в тексті Постанови чітко не зазначено, які
саме дії Уряду України можуть вважатися початком такої
імплементації.

Разом з тим Уряд України вже анонсував план імплементації
Угоди про асоціацію з ЄС. Таким чином скасування
преференційних мит для деяких українських товарів може
відбутися у будь-який час у разі прийняття Урядом РФ 
відповідного рішення. 

Текст постанови Уряду РФ від 19.09.2014 року № 959 
опублікований за посиланням:

http://government.ru/media/files/1dG08nzgoEE.pdf

Якщо вам необхідна додаткова інформація з цього питання, 
звертайтеся до наших спеціалістів.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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Росія має намір скасувати преференційні 
ставки мита, що надаються при імпорті 
українських товарів
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