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Щодо Генералізованої 
системи преференцій США

За інформацією від Посольства України у Сполучених Штатах Америки, 
29 червня 2017 року Офісом торговельного представника США опубліковані 
результати перегляду Генералізованої системи преференцій США (ГСП) 
(копія додається).

Під дію ГСП для всіх країн-учасників програми було включено товарну 
групу “товари для подорожей” (HTS Code: 4202), що дає можливість 
безмитного ввезення на територію США відповідної продукції, а саме валіз, 
сумок, контейнерів, чохлів, рюкзаків для перевезення особистих речей, що 
безпосередньо створює для українських експортерів відповідної продукції 
торговельні преференції на американському ринку. У 2016 році обсяг імпорту 
до США продукції зазначеної товарної групи зі всіх країн світу становив понад 
10,6 млрд. дол. США, а відповідна українська продукція до Сполучених Штатів 
була експортована на суму 31 тис. дол. США. Водночас необхідно зауважити, 
що за січень - квітень 2017 року відбулося зростання поставок української 
продукції групи “товари для подорожей” на 250%.

Щодо петиції України стосовно включення під дію ГСП експорту до 
Сполучених Штатів феромарганцю із вмістом вуглецю понад 4% 
(HTS Code: 7202.11.50) було прийнято негативне рішення. Відповідно до 
отриманих із зазначеного питання коментарів представників

М2 Мінекономрозвитку
Вих. №4602-05/38735-06 від 30.10.2017 18:04:23

сіумовка оОласна 
державна 

адміністрація 
Загальний відділ

вх. n
з /  - / о  / т

http://www.tne.gov.4a
mailto:mcconomv@me.gov.ua


2

Офісу торговельного представника СІЛА, на це рішення вплинуло 
занепокоєння американських виробників феромарганцю щодо можливого 
негативного впливу від включення даної позиції під дію ГСП на внутрішній 
ринок Сполучених Штатів.

Генералізована система преференцій СІЛА призначена для сприяння 
економічному зростанню в країнах, що розвиваються, шляхом надання 
пільгового безмитного режиму ввезення на територію США до 5000 видів 
товарів із визначених американським урядом країн -  бенефіціарів ГСП (120 
країн і територій, в тому числі Україна).

ГСП заснована 1 січня 1976 року відповідно до Закону США 
“Про торгівлю” 1974 року. Після дворічної перерви (у зв’язку із завершенням 
строку чинності ГСП 1 серпня 2013 року автоматично припинила свою дію) 
29 червня 2015 року Президент США Б. Обама підписав прийнятий Конгресом 
Закон “Про розширення торгових преференцій” (Trade Preferences Extension 
Act 2015), який передбачає відновлення дії ГСП до 31 грудня 2017 року.

Продукція, що підпадає під безмитний режим ввезення в рамках ГСП, 
включає широкий асортимент промислових товарів, різні види хімічних 
речовин та мінералів, окремі будівельні матеріали, феросплави, частини 
до двигунів, деякі види сільськогосподарської і рибної продукції та ін.

Завдяки злагодженим та цілеспрямованим діям Мінекономрозвитку, за 
результатами розгляду Міжвідомчою комісією Генералізованої системи 
преференцій США відповідної петиції Мінекономрозвитку Президентом США 
Б. Обамою 30 вересня 2015 року, прийнято рішення щодо повернення низки 
товарів українського експорту до США під сферу дії ГСП, що надає можливість 
їх безмитного ввезення на територію СИІА. Зазначений крок дозволяє 
збільшити експорт української продукції до СНІА та надає додаткові 
конкурентні перевага українській продукції.

За попередньою інформацією, наразі Адміністрацією США розглядається 
продовження дії ГСП після 2017 року. У Конгресі Сполучених Штатів наявною 
є сильна двопартійна підтримка необхідності продовження дії ГСП. Експерти 
висловлюють переконання, що рішення від 29 червня 2017 року щодо 
включення товарної групи “товари для подорожей” під дію ГСП свідчить про



з

існування налаштованості Адміністрації підтримати продовження дії 
Генералізованої системи преференцій.

Детальна інформація щодо ГСП розміщена на веб-сайті Офісу Торгового 
Представника США: https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-
programs/generalized-svstem-preference-gsp

Також інформація щодо можливостей ГСП для українських виробників 
доступна на веб-сайті Мінекономрозвитку за посиланням: 
http://www.me. еоу.иа/РоситеМ5/ЬІ5І?1апд=-ик-иА<&М=аШсЬЗ 1-еЬ57-41е1-Ь5аб- 
7а9с85653Ьгі9&їац=Оепега1ігоуапа8І5їетаРгеГегепі5Іі55Ьа

Окрім того, у додатках надсилаємо інформаційні довідки “Рекомендовані 
кроки щодо визначення, чи підпадає товар під дію Генералізованої системи 
преференцій США” та “Генералізована система преференцій США. Нові 
можливості для українських експортерів на ринку США”.

Враховуючи викладене, просимо проінформувати в установленому 
порядку зацікавлені • вітчизняні підприємства щодо можливостей 
Генералізованої системи преференцій США, в тому числі у контексті нових 
можливостей на американському ринку для українських виробників 
“товарів для подорожей”.

Додатки: 1) Результати перегляду Генералізованої системи преференцій 
США від 29 червня 2017 року, в ел. вигляді;
2) Інформаційна довідка “Рекомендовані кроки щодо 
визначення, чи підпадає товар під дію Генералізованої системи 
преференцій США”, в ел. вигляді;
3) Інформаційна довідка “Генералізована система преференцій 
США. Нові можливості для українських експортерів на ринку 
США”, в ел. вигляді.

Директор департаменту 
розвитку експорту 
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України Максим БОНДАРЬ

Сидоренко І. А. 
596-67-95
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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 веб- 
ресурсом: Гармонізований тариф США.

Для цього у полі пошук необхідно ввести код тарифної лінії згідно Гармонізованого 
тарифу США або слова з опису тарифної лінії.

Наприклад, результати пошуку за назвою “honey” (мед) або за кодом: 040900.
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Коментар щодо отриманих даних:
Натуральний мед класифікується за кодом 0409.00.00.
Стовпчик “General”: 1,9 c/kg -  загальна ставка ввізного мита становить 1,9 центів за

1 кг.
Стовпчик “Special”: Free (А+, AU, ВН, СА, CL, CO, D, E, IL, JO, ICR, MA, MX, ОМ, 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 122 країни, які 
розвиваються, в тому числі на Україну;
А+ -  тарифна лінія підпадає під дію GSP, що розповсюджується лише на 43 найменш 
розвинуті країни (не стосується України);
А* -  означає, що одна або декілька країн-бенефіціарів GSP втратила/ли право на 
користування GSP по зазначеній тарифній лінії. Наразі Україна не має тарифних ліній 
вилучених з GSP.



Додаткові приклади та пояснення.

Витяг із Гармонізованого тарифу США
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2915.21.00 00 Acetic acid kg 1,8%
Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, 
E, IL, JO, KR, MA, MX, ОМ, P, 
PA, PE, SG)

16%

3102.21.00 00 Ammonium
sulfate t Free Free

Коментарі щодо кожної тарифної лінії:

0710.29.15 -  чечевиця.
Стовпчик “General”: 0,1 c/kg -  загальна ставка ввізного мита ОД цент за 1 кг. 
Стовпчик “Special”: Free (А*, ....) -  тарифна лінія підпадає під дію GSP (початкова 
літера у дужках А* -  дія GSP не розповсюджується на імпорт лише з певних країн- 
бенефіціарів GSP) та має за даною програмою нульову ставку ввізного мита 
(позначення Free). Наразі Україна не має тарифних ліній вилучених з GSP. 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 (А+, ....) 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 (А, ....) -  тарифна лінія підпадає під дію GSP (початкова 
літера у дужках А -  дія GSP розповсюджується на 122 країни, які розвиваються, в тому 
числі на 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 Митно- 
прикордонної служби США.


