Обирай українські товари та
користуйся ГСП
Імпортуючи певні товари з України до США, імпортери можуть скористатися перевагами
розповсюдження на Україну дії Генералізованої системи преференцій США (Generalized
System of Preferences - GSP), далі – ГСП.
Програма ГСП дає можливість безмитного ввезення на територію США 3 500 видів товарів.
Як я дізнаюсь, що товар з України підпадає під дію Програми ГСП?
Зазначені товари позначені позначкою "А" або "А*" в списку товарів, що підпадають під дію
ГСП. Дивись веб-сайт Офісу Торгового Представника США https://ustr.gov/ розділ: Issue Areas
/ Preference Programs / Generalized System of Preferences (GSP) / GSP Program Information / GSPEligible Products.
Що імпортер має зробити, щоб претендувати на допомогу ГСП?
Імпортер продукції в США повинен здійснити запит щодо безмитного режиму ГСП, вказавши
спеціальний індикатор "A" для програми ГСП у ввізній документації Бюро митного і
прикордонного контролю США перед номером кожної тарифної лінії США, щодо якої він
бажає отримати безмитний режим в рамках ГСП. Мільйони доларів тарифних пільг
залишаються незатребуваними щороку. Не викидайте гроші на вітер!
Які інші записи і документи можуть бути необхідні для отримання переваг від ГСП?
Українські експортери та імпортери товарів в США повинні вести точні записи про
виробництво та документи бухгалтерського обліку, які описують процес виробництва і
витрати на виробництво кожного товару, що експортується в рамках ГСП. Бюро митного і
прикордонного контролю США (БМПК) покладається на заяву імпортера, що товар відповідає
вимогам щодо правил походження, але БМПК має право вимагати від імпортера чи виробника
надати документи, які підтверджують, що такий експорт відповідає вимогам отримання
безмитного режиму за Програмою ГСП.
Чи повинні українські товари відповідати вимогам щодо Правил походження, щоб мати
право на ГСП?
Так. Товар повинен бути: 1) повністю вирощений, виготовлений або вироблений в Україні; або
2) якщо використовуються іноземні сировина чи компоненти, то сума вартості або цінності
матеріалів, вироблених в Україні, плюс прямі витрати на операції з переробки, які
виконуються в Україні, мають становити 35% або більше від оціненої вартості товару на
момент ввезення на територію США.
Чи є спеціальні правила стосовно того, як продукція поставляється до США?
Так. Товар може: 1) бути відправлений безпосередньо до США без проходження через
територію будь-якої іншої країни; або 2) він може перетинати транзитом територію інших
країн, але не повинен ставати предметом торгового обороту в іншій країні під час його
перевезення до США; також у товаросупровідних документах, таких як рахунки-фактури,
накладних та інших документах стосовно перевезення вантажу, повинно бути зазначено, що
США є кінцевим пунктом призначення товару.
Більш детальну інформацію про використання ГСП можна знайти в розділі ГСП на веб-сайті Офісу
Торгового Представника США https://ustr.gov/ Розділ: Issue Areas / Preference Programs / Generalized
System of Preferences (GSP) / GSP Program Information

