Рекомендовані кроки щодо визначення, чи підпадає товар
під дію Генералізованої системи преференцій США
(the U.S. Generalized System of Preferences - GSP)
Найпростіший спосіб визначення чи підпадає товар під дію GSP скористатися вебресурсом: Гармонізований тариф США.
Для цього у полі пошук необхідно ввести код тарифної лінії згідно з Гармонізованим
тарифом США або слова з опису тарифної лінії.
Наприклад, результати пошуку за назвою “honey” (мед) або за кодом: 040900.

Коментар щодо отриманих даних:
Натуральний мед класифікується за кодом 0409.00.00.
Стовпчик “General”: 1,9 с/kg – загальна ставка ввізного мита становить 1,9 центів за
1 кг.
Стовпчик “Special”: Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P,
PA, PE, SG):
– позначення Free означає нульову ставку ввізного мита;
– у дужках наведено позначення програм та/або країн щодо імпорту товарів, з яких
застосовується нульова ставка ввізного мита. У даному випадку перша літера А+ означає, що
тарифна лінія підпадає під дію Генералізованої системи преференцій, яка розповсюджується
лише на найменш розвинуті країни (не стосується України).
Увага! Тарифні лінії, які підпадають під дію Генералізованої системи преференцій,
позначаються у стовпчику “Special” першою літерою у дужках відповідно А, А+ або А*.
Що означають літери А, А+ та А*:
А – тарифна лінія підпадає під дію GSP, що розповсюджується на 121 країни, які
розвиваються, зокрема й Україну;
А+ – тарифна лінія підпадає під дію GSP, що розповсюджується лише на 44 найменш
розвинуті країни (не стосується України);
А* – означає, що одна або декілька країн-бенефіціарів GSP втратила/ли право на
користування GSP за зазначеною тарифною лінією. Зокрема, 26.04.2018 США вилучили з-під
дії GSP товари походженням з України за 155 тарифними лініями Гармонізованого тарифу
США (див. перелік).

Додаткові приклади та пояснення.
Витяг із Гармонізованого тарифу США
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Коментарі щодо кожної тарифної лінії:
0710.29.15 – чечевиця.
Стовпчик “General”: 0,1 c/kg – загальна ставка ввізного мита 0,1 цент за 1 кг.
Стовпчик “Special”: Free (A*, ….) – тарифна лінія підпадає під дію GSP (початкова
літера у дужках А* – дія GSP не розповсюджується на імпорт лише з певних країнбенефіціарів GSP) та має за даною програмою нульову ставку ввізного мита
(позначення Free). 26.04.2018 з-під дії GSP вилучені товари українського походження
за 155 тарифними лініями Гармонізованого тарифу США (див. перелік). Зазначена
тарифна лінія не входить до цього переліку. Відповідно щодо українського експорту діє
нульова ставка ввізного мита за програмою GSP.
1103.19.90 – крупи з інших зернових культур.
Стовпчик “General”: 9% – загальна ставка ввізного мита 9%.
Стовпчик “Special”: Free (A+, ….) тарифна лінія підпадає під дію GSP (початкова
літера у дужках А+ – дія GSP розповсюджується на імпорт лише з найменш розвинутих
країн) та має за даною програмою нульову ставку ввізного мита (позначення Free).
Відповідно, у даному випадку український експорт не підпадає під дію GSP і ставка
ввізного мита становить 9%.
2915.21.00 – оцтова кислота.
Стовпчик “General”: 1,8% – загальна ставка ввізного мита 1,8%.
Стовпчик “Special”: Free (A, ….) – тарифна лінія підпадає під дію GSP (початкова
літера у дужках А – дія GSP розповсюджується на 121 країни, які розвиваються,
зокрема й Україну) та має за даною програмою нульову ставку ввізного мита
(позначення Free). Тобто щодо українського експорту діє нульова ставка ввізного мита
за програмою GSP.
3102.21.00 – сульфат амонію.
Стовпчик “General”: діє загальна нульова ставка ввізного мита.
Увага! Додаткові вимоги, яким мають відповідати товари, що підпадають під дію GSP:

Товар має вирощуватись, добуватись, або вироблятись в країні-бенеціфіарі GSP.

Сума вартості або цінності матеріалів, що виробляються в країні-бенеціфіарі GSP плюс
прямі витрати на переробку мають становити не менше 35 відсотків оціночної вартості
товару при продажі товару на експорт до США.
Окремо, необхідно зазначити, що імпортер США є відповідальним за отримання
переваг від системи GSP і має зробити відповідний запит при поставці товарів до Митноприкордонної служби США.
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