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Шановні колеги!

Dear Colleagues,

Коли майже рік тому було створене Міністерство доходів
і зборів України, ми поставили собі за мету не просто
підтримувати той діалог із зарубіжними партнерами, який був
налагоджений у податковій і митній службах, а й підняти його
на якісно новий рівень. Ми прагнули створити прозоре «єдине
вікно» з податкових та митних питань для наших зарубіжних
колег та представників бізнесу з різних куточків світу.

When almost a year ago the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine was established, we set our
mind on maintaining not just a dialogue with foreign partners, which had been already built up by
the tax and customs services, but on raising it to a totally new level. We sought to create a transparent
«one-stop-shop service» on tax and customs issues for our foreign colleagues and business
representatives from around the world.

Я радий, що за рік плідної роботи ми змогли досягти нового
рівня комунікації та кооперації із нашими партнерами,
спрямованої, перш за все, на вдосконалення умов зовнішньої
торгівлі та покращення внутрішнього бізнес-клімату.
Ми не втомлюємося переймати найкращий світовий
досвід в питаннях податкового і митного адміністрування,
прозорості податкової системи та якості митного сервісу.
Надважливими подіями для колективу Міністерства стало приєднання України до Глобального
форуму з податкової прозорості та обміну інформацією, поглиблення співробітництва
із Всесвітньою митною організацією, Європейським офісом по боротьбі з шахрайством, нашими
колегами з податкових і митних служб СНД та іншими поважними організаціями.
Ми не зупиняємось на досягнутому і плануємо й надалі розвивати міжнародну кооперацію.
Розраховуємо, що важливим кроком до цього стане запровадження у 2014 році інституту
податково-митних аташе при дипломатичних установах України за кордоном.
Хочу запевнити, Міністерство доходів і зборів України завжди відкрите до конструктивного
діалогу. Ми прагнемо бути стабільним і прогнозованим партнером як для громадян України,
українського та закордонного бізнесу, так і для наших іноземних партнерів.
З повагою,
Міністр доходів і зборів України
Олександр Клименко

I am pleased that for the year of fruitful work we managed to achieve a new level of communication
and cooperation with our partners, aimed primarily at improving terms of foreign trade, as well
as domestic business climate.
We continue to learn from the world’s best practices on tax and customs administration, transparency
of the tax system and quality of customs services.
Joining the Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information, enhancing cooperation
with the World Customs Organization, European Anti-Fraud office (OLAF), our colleagues from tax
and customs administrations of the CIS (Commonwealth of Independent States) and other reputable
organizations was on the top of agenda for the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine.
We did not stop there and we intend to develop our further international cooperation. We hope
that introduction of the Institute of Tax and Customs Advisors in the diplomatic missions of Ukraine
abroad will become an important step toward it.
I would like to assure that the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine is always open to a
constructive dialogue. We are committed to be a stable and predictable partner for citizens
of Ukraine, Ukrainian and foreign business, as well as for our foreign partners.
Sincerely yours,
Minister of Revenue and Duties of Ukraine
Oleksandr Klymenko

Зустріч з представниками Американської торгівельної палати
28 березня 2013 року, Київ
Meeting with representatives of the American Chamber of Commerce
March 28, 2013, Kyiv
Міндоходів завжди готове
до конструктивного діалогу з бізнесом.
Міністерство доходів і зборів України —
стабільний та прогнозований партнер для
бізнесу, завжди готовий до діалогу у питаннях
гармонізації податкової та митної політики,
поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Як зазначив під час зустрічі Міністр доходів
і зборів Олександр Клименко, відомство
постійно працює над удосконаленням системи
адміністрування податків і митних процедур,
розширенням можливостей електронних
сервісів та спрощенням звітності.
Серед пріоритетів роботи Міністерства
Олександр Клименко назвав створення рівних
конкурентних умов для бізнесу за рахунок
детінізації економіки, боротьби з контрабандою,
законодавчого запровадження механізмів
контролю за трансфертним ціноутворенням.
Важливим завданням Міністерства є своєчасне
відшкодування ПДВ для підтримки обігових
коштів підприємств. При цьому американські
компанії знаходяться серед лідерів за
відшкодуванням ПДВ.
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The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
is always open to a constructive dialogue with
business.
The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
is a stable and predictable partner for businesses,
and always open to a dialogue on issues
of harmonization of taxation and customs policies,
improvement of investment climate in Ukraine.
As it was noted by Oleksandr Klymenko,
the Minister of Revenue and Duties of Ukraine,
at the meeting, the Ministry keeps working
to improve tax administration and customs
procedures, to widen a range of e-services and
to simplify tax return forms .
OleksandrKlymenko called creation of equal
competitive conditions for business society
through shadowing of economy, anti-smuggling,
introducing of legislative control mechanisms
for transfer pricing as one of the priorities
of the Ministry.
An important task of the Ministry is to refund
VAT timely in order to support working capital
of companies. At the same time, U.S. companies are
among the leaders in VAT refunds.
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Зустріч з Прем’єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом
12 квітня 2013 року, Київ
Meeting with Andrus Ansip, the Prime Minister of Estonia
April 12, 2013, Kyiv
Міндоходів вивчає естонський досвід
із впровадження електронних сервісів.
Політика українського уряду спрямована
на електронізацію процесу надання
адміністративних послуг громадянам, Україна
вже має значні результати в цьому напрямі.
Щоб процес переходу платників на електронні
сервіси проходив більш активно, Міністерство
надає всім бажаючим можливість безкоштовно
отримати електронний цифровий підпис
в сервісних центрах.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
is studying Estonian experience in implementation
of electronic services.
Ukrainian government policy is aimed
at automation of administrative services provided
to citizens, and Ukraine has already obtained
significant results in this area. The Ministry
provides all taxpayers concerned with an
opportunity to get a free digital signature in its
service centers with the view to make taxpayers
adapt to e-services more actively.

Під час зустрічі Міністр Олександр Клименко
підкреслив, що Україна активно переймає
естонський досвід запровадження електронних
сервісів для платників податків та інновацій
у сфері онлайн-обміну інформацією під час
митного оформлення вантажів.

During the meeting the Minister, Oleksandr
Klymenko, said that Ukraine actively adopts
the Estonian experience in implementing
electronic services for taxpayers and innovations
in the field of online information sharing during
customs clearance procedures.

Зокрема, Міністр висловив зацікавленість
у моніторингу пілотного проекту
транскордонного співробітництва Естонії та
Росії, який має на меті підвищення пропускної
здатності митних пунктів за рахунок
попереднього бронювання часу перетину
кордону через спеціальну електронну систему.

In particular, the Minister expressed his interest
in monitoring of the pilot project on cross-border
cooperation between Estonia and Russia, which
aims to increase capacity of customs checkpoints due to the service of a prior booking
of a certain border crossing time through
a special electronic system.
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Зустріч з представниками Світового банку
18 квітня 2013 року, Київ

перспективні майданчики для розміщення
бізнесу та інвестицій.

the most promising areas for location of their
business and investments.

Meeting with representatives of the World Bank
April 18th, 2013, Kyiv

Під час зустрічі сторонами було досягнуто
домовленості щодо активізації діалогу та обміну
інформацією між Міндоходів і Світовим банком
у ході підготовки рейтингу Doing Business, у т.ч.
у режимі проведення регулярних двосторонніх
відеоконференцій між Києвом і Вашингтоном.

During the meeting the parties agreed to intensify
the dialogue and to exchange information
between the Ministry of Revenue and Duties
of Ukraine and the World Bank when preparing
the WB Doing Business rating, including by means
of regular bilateral video-conferences between
Kyiv and Washington.

Об’єктивні причини зростання.

Objective Reasons for Growth.

Міністерство доходів і зборів системно працює
над оптимізацією часових витрат платників на
здійснення податкових та митних операцій.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
takes its efforts on an ongoing basis with a view
to optimize the time spent by payers on tax and
customs transactions.

Зокрема, у 2013 році кількість часу, необхідного
для дотримання податкового законодавства,
скоротилася до 390 годин (торік 490 годин)
і продовжує зменшуватися. Впроваджено
електронне декларування, завдяки чому значно
зросла кількість поданих в електронному
вигляді митних декларацій. Перехід до
ризикоорієнтованої системи митних оглядів
дозволив за рік скоротити їх кількість з 20% до 2%.
Загальна кількість дозвільних документів при
митному оформленні зменшена до 34 (раніше
69 документів), нормативні терміни митного
оформлення — до 4 годин (раніше 1 день і
більше). Кількість обов’язкових документів,
що подаються під час митного оформлення,
скорочено до 3 при експорті та 4 при імпорті.

Particularly, the amount of time required for tax
compliance in 2013 was reduced to 390 hours (cf.
490 hours in the previous year) and this figure
continues to decrease. E-filing was introduced,
thus the number of electronically filed customs
declarations increased significantly. Due to skip to
a risk-based system of custom inspections their
number was reduced from 20% to 2% per year.
The total number of permits for customs clearance
decreased to 34 (previously 69 documents)
regulatory deadlines for customs clearance
procedure was reduced up to 4 hours (cf. previously
this deadline was 1 day or more). The number
of required documents to be submitted during
customs clearance procedure was reduced to 3 (for
export) and 4 (for import) documents respectively.

Як відмітив Міністр Олександр Клименко,
рейтинг Світового банку Doing Business — це
своєрідний барометр, на який орієнтується
іноземний бізнес, вибираючи найбільш

As it was noted by the Minister,
OleksandrKlymenko, the World Bank Doing
Business rating is a kind of a weather indicator on
which foreign business focuses when choosing
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Зустріч з делегацією ЄБРР
19 квітня 2013 року, Київ

на реагуванні на конкретні прояви службових
правопорушень. Після утворення Міністерства
доходів і зборів відповідні практики
застосовуються і для співробітників митних
підрозділів.

Meeting with the EBRD delegation
April 19, 2013, Kyiv
Міндоходів спільно з ЄБРР вдосконалюватиме
антикорупційні практики.
У тісній співпраці з фахівцями банку
Міністерство доходів і зборів працює над
вдосконаленням практики мінімізації
корупційних ризиків у митних та податкових
органах.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
will improve anti-corruption practices jointly with
the EBRD.
The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine in
a close cooperation with specialists from the bank
is taking efforts to improve practices on corruption
risk minimization within customs and tax offices.

Міністерство активно працює над розробкою
комплексної системи захисту прав бізнесу та
інвесторів, яка б дозволила звести нанівець
будь-який адміністративний тиск, корупційні
ризики та захистити права бізнесу та інвесторів.
Представники ЄБРР активно надають Україні
консультації та допомогу у питанні розробки
дієвих заходів для боротьби із корупцією.

The Ministry is actively developing a
comprehensive system for protecting business and
investors that would make it possible to minimize
any administrative burden, corruption risks and
to protect rights of businesses and investors.
The EBRD actively provides Ukraine consultations
and assistance in developing effective anticorruption measures.

Під час зустрічі Міністр доходів і зборів
Олександр Клименко повідомив, що
запроваджена у податковій службі система
внутрішнього аудиту корупційних проявів за
підсумками 2012 року дозволила попередити
в 10 разів більше корупційних правопорушень,
ніж у попередньому. Головний акцент у цій
системі робиться на профілактичній роботі та
аналізі корупційних ризиків в розрізі кожного
регіону та навіть окремої інспекції, а не тільки

During the meeting OleksandrKlymenko,
the Minister of Revenue and Duties of Ukraine, said
that the internal audit system introduced in the
tax service made it possible to prevent 10 times
more corruption offenses than the previous year,
based on the results of 2012. The main focus of
this system should be made on a preventive work
and analysis of corruption risks in the context of
each region and even in the context of a certain
tax office, and not only on responding to specific
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cases of official misconduct. Upon establishing
of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
relevant anti-corruption practices are applied
to employees of customs departments as well.
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Зустріч з Генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
7 червня 2013 року, Брюссель
Meeting with Giovanni Kessler — the Director General of OLAF
June 7, 2013, Brussels
Міндоходів спільно з OLAF протистоїть
незаконному обігу тютюнових виробів.
Під час робочого візиту Міністра доходів
і зборів України Олександра Клименко
до Брюсселю українською стороною була
підписана Домовленість про співробітництво
щодо незаконного переміщення тютюнової
продукції з Європейським Офісом по боротьбі з
шахрайством (OLAF).
Домовленість передбачає підвищення
оперативності обміну інформацією щодо
незаконного переміщення тютюнових
виробів, а також проведення спільних дій
щодо запобігання, виявлення і розслідування
незаконного переміщення цієї продукції. З
обох сторін були визначені контактні особи, які
координуватимуть співпрацю.
Під час зустрічі Міністр доходів і зборів
України Олександр Клименко підкреслив, що
домовленість з OLAF передбачає якісно новий
рівень співпраці, завдяки якому запрацює
механізм оперативної співпраці та обміну
інформацією.
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Дж.Кесслер зі свого боку відзначив високий
рівень поточного співробітництва ОЛАФ
з українськими митними органами у
попередженні незаконного обігу тютюнових
виробів.

For his part, Giovanni Kessler noted the current
high level of cooperation between OLAF and
Ukrainian customs authorities in in the field
of prevention of illicit trafficking of tobacco
products.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine in
cooperation with OLAF is opposing the illegal sale
of tobacco products.
In the course of the working visit of
the Minister of Revenue and Duties of Ukraine
OleksandrKlymenko to Brussels, Ukrainian party
signed the agreement on cooperation on illicit
trafficking of tobacco products to the European
Anti-Fraud Office (OLAF).
The agreement provides for raising the efficiency
of information exchange on illicit trafficking
of tobacco products, relevant information and
carrying out joint actions to prevent, detect and
investigate illegal movement of these products.
Both sides identified contact person who will
coordinate cooperation.
During the meeting the Minister of revenue and
charges Ukraine OleksandrKlymenko stressed
that the agreement with OLAF provides for a
new level of cooperation, due to which operative
collaboration and information exchange
mechanism will start working.

Зустріч з Генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
Meeting with Giovanni Kessler — the Director General of OLAF

Зустріч з Генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
Meeting with Giovanni Kessler — the Director General of OLAF

25

26

Зустріч з Генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
Meeting with Giovanni Kessler — the Director General of OLAF

Зустріч з Генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
Meeting with Giovanni Kessler — the Director General of OLAF

27

Зустріч з Комісаром ЄС з оподаткування та митного союзу, аудиту та боротьби
з шахрайством Альгірдасом Шеметою
7 червня 2013 року, Брюссель
Meeting with Algirdas Semeta — the EU Commissioner for Taxation and Customs
Union, Audit and Anti -Fraud
June 7, 2013, Brussels
Україна та ЄС поглиблюватимуть
співробітництво у боротьбі з податковим
шахрайством.
За заявою єврокомісара А.Шемети,
Європейська комісія високо оцінює ініціативу
України ввести контроль за трансфертним
ціноутворенням і готова поглиблювати
співробітництво та обмін досвідом у сфері
боротьби з податковим шахрайством та
мінімізацією податків.

Ukraine and the EU will deepen their cooperation in
combating tax fraud.
According to European Commissioner
AlgirdasSemeta,European Commission
appreciates Ukraine’s initiative to introduce
control over transfer pricing and is ready to
deepen cooperation and exchange of experiences
in the area of fighting against tax fraud and tax
minimization.

Крім того, під час зустрічі А.Шемета позитивно
оцінив запровадження в Україні можливості
відшкодування ПДВ в автоматичному режимі,
нової системи оподаткування підакцизних
товарів, а також звернув увагу на необхідність
якісної імплементації Плану дій з реалізації
Рамкової Стратегії митного співробітництва.

In addition, at the meeting AlgirdasSemeta gave
a positive reference on the implementation
in Ukraine of automatic VAT refund option,
a new system of taxation of excisable goods,
but also drew attention to the need for
due implementation of the Action Plan on
implementation of the Framework Strategy for
Customs Cooperation .

Зі свого боку Міністр Олександр Клименко
підкреслив важливість поглиблення
співробітництва між Україною та ЄС у протидії
податковому шахрайству, а також запевнив
європосадовця, що Україна приділяє значну

For his part, Minister OleksandrKlimenko
emphasized on the importance of deepening
cooperation between Ukraine and the EU in
combating tax fraud and assured EU official that
Ukraine pays great attention to the priorities
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увагу пріоритетам реформ, передбаченим
Угодою про Асоціацію Україна-ЄС.

of the reforms foreseen by the EU-Ukraine
Association.

Як підкреслив Міністр, Україна зацікавлена
у тому, щоб повною мірою реалізувати потенціал
поглибленої співпраці із ЄС. Зокрема, українська
сторона виступає за повне виконання Плану
дій Рамкової стратегії митного співробітництва,
який передбачає боротьбу з шахрайством,
діалог у сфері запобігання незаконній торгівлі,
у т.ч. підакцизної продукції, обмін досвідом
та інформацією.

As the Minister said, Ukraine is interested
in full-scale realization of the potential of
enhanced cooperation with the EU.” In
particular, the Ukrainian side supports the full
implementation of the Action Plan on Framework
customs cooperation strategy, which includes fight
against fraud, dialogue in the field of prevention
of trafficking, including excisable goods, exchange
of experience and information.
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Участь у 57-му засіданні Ради керівників митних служб держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав (РКМС СНД)
11 червня 2013 року, Херсон

З білоруськими колегами був підписаний
Меморандум з питань взаємодії на період
проведення в Білорусі Чемпіонату світу з хокею
з шайбою — 2014.

The Memorandum on Cooperation during
the 2014 World Ice Hockey Championship in
Belarus was signed with the Belarusian colleagues.

PParticipation in the 57th meeting of the Council
of Heads of the CIS Customs Services
June 11, 2013, Kherson, Ukraine
Україна зацікавлена у посиленні діалогу країн
СНД у рамках Ради керівників митних служб.
Делегація Міндоходів України, на чолі з першим
заступником Міністра доходів і зборів України
Степаном Дериволковим, взяла участь
у засіданні Ради, спільно розглянувши низку
актуальних питань партнерства.
Зокрема, учасники засідання розглянули хід
виконання рішень, прийнятих на попередньому
засіданні Ради та погодили проект Протоколу
про обмін інформацією, необхідною для
визначення та контролю митної вартості товарів.
Наприкінці засідання керівником делегації
Міндоходів України була підписана низка
двосторонніх документів. З Російською
Федерацією був погоджений Графік робочих
зустрічей керівного складу суміжних митниць
України та РФ на ІІ півріччя 2013 року. Також
українською та російською стороною був
погоджений оновлений План спільних дій
на 2013 рік по зміцненню співробітництва
у митній сфері.
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Ukraine is interested in intensifying the dialogue
with the CIS within the Council of Heads of
Customs Services
Delegation of the Ministry of Revenue and Duties
of Ukraine, headed by Stepan Deryvolkov, the First
Deputy Minister of Revenue and Duties of Ukraine,
participated in the meeting of the Council, and jointly
examined a number of current partnership issues.
In particular, participants of the meeting reviewed
the progress in implementation of the decisions taken
at the previous Council meeting and agreed on the
draft protocol on exchange of information required
to determine and to control customs value of goods.
At the end of the meeting the delegation of
the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
signed a number of bilateral agreements. The
schedule of meetings of Heads of the Ukrainian
and Russian adjacent customs offices was agreed
with the Russian party for the second half of
2013. The Ukrainian and Russian parties agreed
the revised Joint Action Plan for 2013 aimed to
strengthen cooperation in the customs area.
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Участь у Першій міжнародній бізнес-конференції ABC:
Ukraine & Partners-2013. Панельна дискусія «Doing Business in Ukraine. Покращення
інвестиційного клімату — спільна справа Уряду та бізнесу»
13 червня 2013 року, Київ
Participating in the ABC: Ukraine & Partners-2013 First Business Conference.
«Doing Business in Ukraine. Improving Investment Climate —
a Common Cause for Government and Business» Panel Discussion
june 13, 2013, Kyiv
Міндоходів та бізнес: спільний пошук шляхів
покращення інвестиційного клімату.
Панельна дискусія за участю Міністра доходів
і зборів та провідних експертів та інвесторів
стала платформою для подальшого обговорення
шляхів розвитку України.
Як зазначив Міністр Олександр Клименко,
відомство продовжує роботу над тим,
щоб процес сплати податків і митних
платежів в Україні був максимально
простим і комфортним для інвесторів.
Зроблений великий крок щодо покращення
адміністрування, розбудовані сервісні центри,
запроваджені електроні сервіси. Мінімізований
фіскальний тиск та запроваджена
ризикоорієнтована система.
Міністр підкреслив, що високі позиції
в рейтингах для України — не самоціль.
Головна мета — якісне перетворення бізнесклімату країни.
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The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
and business jointly search for ways to improve
investment climate.
The panel discussion with the participation
of the Minister of Revenue and Duties of Ukraine,
leading experts and investors became a platform
for a further discussion of ways for development
of Ukraine.

Спеціальні гості дискусії, голова Польськоукраїнської господарської палати Яцек Пєхота
та один із найуспішніших бізнесменів Ізраїлю
Ейтан Вертхаймер, відзначили, що інвестиційна
привабливість України сьогодні зростає.

The special guests of the panel discussion,
JacekPiechota, the Head of the Polish - Ukrainian
Chamber of Commerce, and Eitan Wertheimer, one
the most successful businessmen of Israel, said that
the investment attractiveness of Ukraine is growing.

Це підтверджують і слова експерта-соціолога,
засновника компанії Research&Branding Group
Євгена Копатько. Згідно з дослідженням R&B,
кількість інвесторів, які позитивно оцінюють
інвестиційний клімат України, за півроку зросла
майже втричі — з 4,1% до 11,4%.

This statement was confirmed by the words
of Eugene Kopatko, an expert-sociologist, founder
of Research & Branding Group. According to the
R & B research the number of investors who were
positive about the investment climate in Ukraine,
almost tripled, from 4.1% to 11.4 %, for six months.
In total, over 900 representatives of Ukrainian
and foreign business, field experts, and media
representatives attended the panel discussion with
the participation of the Minister of Revenue and
Duties of Ukraine.

Загалом панельну дискусію за участі Міністра
доходів і зборів України О.Клименка відвідали
більше 900 представників українського та
іноземного бізнесу, профільних експертів,
представників ЗМІ.

As it was noted by the Minister, Oleksandr
Klymenko, the Ministry continued to work hard
to make the process of paying taxes and customs
duties in Ukraine as easy and comfortable as
possible for investors. A big step was taken
to improve tax administration processes, service
centers were created, e-services were introduced.
There were taken efforts to minimize fiscal pressure
and to implement a risk-based system.
The Minister underlined that high ranking positions
for Ukraine is not an end in itself. The main goal is
a high-quality transformation of business climate.
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Зустріч з Головою Всесвітньої федерації палат Міжнародної торгової палати,
Президентом ТПП Словаччини Петером Мігоком
4 вересня 2013 року, Київ
Meeting with Peter Mihok, Head of the ICC World Chambers Federation,
the President of Slovak Chamber of Commerce and Industry
September 4, 2013, Kyiv
Україна налаштована реалізувати увесь
потенціал поглибленої співпраці з ЄС.

Ukraine is ready to realize all the potential
of enhanced cooperation with the EU.

Наближення митних та податкових норм до
європейських стандартів знаходиться серед
основних пріоритетів у діяльності Міністерства
доходів і зборів України.

Approximation of customs and tax regulations
to the EU standards is one of the main priorities
of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine.

Міністерство працює над удосконаленням
та спрощенням податкового та митного
законодавства, адаптацією його до принципів
і директив ЄС та норм ВТО.
Серед пріоритетів порядку денного у митному
співробітництві з ЄС Міністр Олександр
Клименко назвав створення безперешкодних
умов для ведення міжнародної торгівлі,
зокрема, запровадження інституту
Уповноваженого економічного оператора.
Значну увагу Міністерство також приділяє
побудові ефективної системи аналізу ризиків
для боротьби з правопорушеннями, розвитку
митної інфраструктури, відкриттю нових
пунктів пропуску на кордоні з ЄС.
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Петер Мігок, зі свого боку, підтримав
євроінтеграційні наміри України та відзначив
ефективну діяльність Міністерства доходів
і зборів України у сфері адміністрування
податкових платежів і митних зборів.
Особлива увага під час зустрічі була приділена
питанню сертифікації походження товарів. За
словами Олександра Клименка, всі зміни, які
прийматимуться у цій системі, повинні бути
орієнтовані, перш за все, на інтереси платників
податків. Міндоходів готове до співпраці
з учасниками ринку та Торгово-промисловою
палатою України у питанні спрощення
процедури видачі таких сертифікатів.

and noted those efficient efforts taken by
the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
in the area of administration of tax payments
and customs duties.
Special attention at the meeting was focused
on the issue of the documents certifying origin
of goods. According to OleksandrKlymenko, all
changes that will be introduced to the system
should be focused primarily on the interests
of taxpayers. The Ministry of Revenue and Duties
of Ukraine is ready to cooperate with market
players and the Chamber of Commerce of Ukraine
as well to simplify the procedure for issuing
of such certificates.

The Ministry is taking efforts to improve and to
simplify the tax and customs legislation, to adapt
it to the EU principles and guidelines and the WTO
rules.
Oleksandr Klymenko stated that creation
of favorable conditions for international trade,
particularly, introduction of the Authorized
Economic Operator Institution, was one of
the primary focuses in the agenda of customs
cooperation with the EU. The Ministry pays
a special attention to building of an effective
risk analysis system to combat law violation,
developing of customs infrastructure, opening
of new crossing points on the border with the EU.
Peter Mihok, on his part, supported Ukraine’s
intentions towards the European integration
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Зустріч української урядової делегації
з керівниками китайських підприємств, банків та корпорацій
25 вересня 2013 року, Пекін

України. Питома вага експортно-імпортних
операцій з Китаєм становить 8% загального
товарообігу України.

Meeting of the Ukrainian Government delegation with
leaders of Chinese enterprises, banks and corporations.
September 25, 2013, Beijing

Фахівці Міністерства відзначають збільшення
обсягів товарообігу в поточному році. Зовнішня
торгівля між Україною та Китаєм у поточному
році має тенденцію до зростання як за рахунок
збільшення обсягів імпорту (на 9,2%) , так
і експорту (на 46,4%).

Міністр Олександр Клименко зустрівся
з китайськими інвесторами.

Minister Oleksandr Klymenko met with Chinese
investors.

Під час зустрічі Міністра з представниками
китайського бізнесу мова йшла про те, що
український уряд зацікавлений у збільшенні
обсягів товарообігу з Китаєм у комплексі
з активізацією інвестиційного співробітництва.

During the meeting of the Minister with
representatives of Chinese business the interest
of Ukrainian government in increasing the volume
of trade with China along with the intensification
of investment cooperation was discussed.

Олександр Клименко запевнив, що Уряд
України проводить реформи, спрямовані
на створення сприятливого інвестиційного
клімату, комфортних, простих і зрозумілих умов
для ведення бізнесу в нашій країні. Зокрема,
Міністерством доходів і зборів забезпечений
індивідуальний підхід до податкового супроводу
великого бізнесу — у складі відомства створений
Центральний офіс для великих платників
податків. За кожною компанією закріплений
податковий асистент, який надає консультації,
рекомендації, допомагає в оцінці ризиків.

OleksandrKlymenko said that the Government
of Ukraine carries out reforms aimed at creating
favorable investment climate, comfortable, simple
and clear conditions for doing business in our
country. In particular, the Ministry of Revenue and
Duties of Ukraine introduced individual approach
to tax treatment of large business — Central large
taxpayer office was established in the Ministry
for this purpose. Every company is supported by
responsible tax assistant that provides advice,
guidance and helps in assessing risks.

За даними Міністерства доходів і зборів України,
обсяг товарообігу з Китаєм займає 2-е місце
серед 217 країн — торговельних партнерів
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transactions with China makes up 8 % of total
turnover in Ukraine.
Experts of the Ministry note an increase
in turnover this year. Foreign trade between
Ukraine and China this year tends to growth due
to the increase in both imports (9.2%) and exports
(46.4 %).

According to data of the Ministry of Revenue
and Duties of Ukraine, the volume of trade with
China ranks second among 217 countries — trade
partners of Ukraine. The share of export-import
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Зустріч з генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
30 вересня 2013 року, Київ
Meeting with Giovanni Kessler, the Director General of OLAF
September 30, 2013, Kyiv
Міндоходів розширюватиме співпрацю
з ОLAF.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine will
widen its cooperation with OLAF.

У контексті боротьби з незаконним обігом
тютюнових виробів, а також шахрайством
та економічними злочинами, Міністерство
доходів і зборів України розширюватиме
співпрацю з Європейським офісом по боротьбі
із шахрайством (OLAF).

In the context of counter-acting illicit trafficking
of tobacco products, as well as frauds and
economic crimes, the Ministry of Revenue and
Duties of Ukraine will widen its cooperation with
the European Anti-Fraud Office (OLAF).

Міндоходів приділяє велику увагу взаємодії
з OLAF у відповідності до підписаної у червні
Домовленості щодо протидії незаконному обігу
тютюнових виробів. Конкретними результатами
такої співпраці стала спецоперація «РОМОЛУК», що
дозволила виявити в зоні діяльності Ягодинської
митниці найбільшу за 2013 рік спробу незаконного
ввезення партії тютюнових виробів на митну
територію України — 12,5 млн. штук сигарет.
Загалом з початку 2013 року завдяки діям
співробітників Міністерства доходів і зборів
України з незаконного обігу було вилучено 148
млн. штук цигарок, у тому числі 78 млн. цигарок
контрабандного походження.
Зі свого боку гендиректор ОLAF Джованні
Кесслер високо оцінив зусилля України,
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Під час зустрічі сторони підтвердили намір
активізувати обмін інформацією щодо
незаконного обігу тютюнових виробів, а також
проводити спільні операцій не тільки на кордоні,
а й в середині країни.

the cooperation between OLAF and the Ministry
of Revenue and Duties of Ukraine.
During the meeting the parties confirmed their
intention to intensify exchange of information on
illicit trade in tobacco products, and to take joint
actions not only at the border, but also inside the
country.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
pays great attention to the cooperation with OLAF
in accordance with the Agreement signed in June
to combat illicit trafficking of tobacco products.
Such cooperation resulted in the ROMOLUK
special-forces raid which helped to identify and
to prevent the largest attempt of illicit traffic
of tobacco (12.5 million cigarettes) in 2013 to
the customs territory of Ukraine.
In general, since the beginning of 2013 the
Ministry of Revenue and Duties of Ukraine seized
148 million cigarettes from illicit trafficking,
including 78 million cigarettes of illegal origin.
In his turn, Giovanni Kessler, the General Director
of OLAF, deeply appreciated Ukraine’s efforts
aimed at preventing tobacco smuggling and
stressed on the need to give a new sense to

Зустріч з генеральним директором OLAF Джованні Кесслером
Meeting with Giovanni Kessler, the Director General of OLAF

спрямовані на попередження контрабанди
тютюнових виробів, а також підкреслив, що
необхідно надавати новий зміст співробітництву
між OLAF та Міндоходів.
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Участь у засіданні Об’єднаної колегії держав-членів Митного союзу.
Зустріч з керівником Федеральної митної служби Росії Андрієм Бельяніновим
10 жовтня 2013 року, АСТАНА

2014 року будуть остаточно погоджені технічні
умови співробітництва, і цей механізм в рамках
Співдружності запрацює на повну потужність.

Participation in the meeting of the Joint Collegium of Member States of the Customs
Union Meeting with A. Belyaninov, the Head of the Federal Customs Service of Russia.
October 10, 2013, Astana

Також під час засідання колегії досягнуто
домовленостей щодо активізації сприяння
заходам пост-митного контролю в межах раніше
затвердженого протоколу про взаємодію, а також
щодо інших актуальних питань співробітництва
держав-учасниць СНД у митній сфері.

Міндоходів співпрацюватиме з російською
митницею щодо оперативного вирішення
проблемних питань.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
cooperates with the Russian Customs to respond
to challenges promptly

Під час засідання колегії та двосторонньої зустрічі
сторін обговорювалося широке коло питань
про подальшу співпрацю України з державамичленами МС у митній сфері. Сторони одностайно
погодилися, що митні органи України та
країн-членів Митного Союзу повинні не тільки
забезпечити ефективний контроль, а й сприяти
пожвавленню торгівлі на теренах СНД.

During the Joint Collegium meeting and bilateral
meetings participants discussed a wide range
of issues on the further cooperation between
Ukraine and the CU Member States in the
customs area. The parties unanimously agreed
that the customs authorities of Ukraine and
the CU member countries should not only ensure
effective control, but also facilitate recovery of
trade within the CIS.

Представники України та Росії домовилися про
подальшу співпрацю з метою оперативного
вирішення проблемних питань, запровадження
спільного контролю в пунктах пропуску на
спільному кордоні та протидії контрабанді
товарів.
Міністерство доходів і зборів України також
узгодило проект протоколу про обмін
інформацією з митними службами країн СНД.
Підписаний документ передбачає, що на початку
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that at the beginning of 2014 the conditions
of cooperation will be finally agreed, and this
mechanism will work at a full capacity within
the Commonwealth.
Also, during the Collegium meeting there were
achieved arrangements on intensifying of
promotion of post-customs control activities under
the previously approved Protocol of Cooperation,
as well as on other aspects of cooperation with
the CIS member states in the customs area.

Representatives of Ukraine and Russia agreed on
the further cooperation in order to resolve the
problematic issues promptly, to introduce jointcontrol actions at customs check-points at the
common border and to combat smuggling of goods.
The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
also agreed the draft protocol on exchange of
information with customs services of the CIS
countries. The signed document provides
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Зустріч з керівником Федеральної митної служби Росії Андрієм Бєльяніновим
16 жовтня 2013 року, Київ
Meeting with Andrew Byelyaninov — the Head of the Federal
Customs Service of Russian Federation
October 16, 2013, Kyiv.
Спільний контроль та управління ризиками —
подальший шлях розвитку співробітництва.
Міністерство доходів і зборів України разом
із Федеральною митною службою Російської
Федерації планують розвивати співробітництво
щодо організації спільного контролю, обміну
попередньою інформацією та управління
ризиками.
Під час зустрічі сторони підкреслили
необхідність подальшої співпраці у сфері
правоохоронної, експертної та науковометодичної діяльності. Окрім цього, планується
вдосконалення митних процедур при
переміщенні через українсько-російський
державний кордон предметів релігійного
призначення.
Олександр Клименко зауважив, що Міністерство
доходів і зборів України розраховує на подальшу
плідну співпрацю із Федеральною митною
службою Російської Федерації для швидкого
вирішення проблемних питань, що виникають
на українсько-російському державному кордоні.
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Зі свого боку Андрій Бєльянінов виявив
зацікавленість у вивченні українського досвіду
з об’єднання податкової та митної служб,
особливо в контексті процедур пост-аудиту,
а також роботи слідчих підрозділів Міністерства
доходів і зборів України.

of integration of tax and customs services,
particularly in the context of post-audit
procedures, as well as investigative units’
activities of the Ministry of Revenue and Duties
of Ukraine.

Integrated control and risk management.
The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
jointly with the Federal Customs Service
of Russian Federation is planning to develop
cooperation in the area of organization of joint
control, exchange of preliminary information and
risk management.
At the meeting the sides also stressed the need
for further cooperation in the areas of law
enforcement, experts’, as well as scientific
methods works. In addition, the improvement
of customs procedures in relation to moving
religious artifacts through the Ukrainian-Russian
border is planned.
OleksandrKlymenko noted that the Ministry
of Revenue and Duties of Ukraine is looking for
further cooperation with the Federal Customs
Service of the Russian Federation in order to
reach rapid solutions of problematic issues
arising on the Ukrainian -Russian border.
For his part, Andrew Byelyaninov expressed
interest in learningUkrainian experience
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Зустріч з Комісаром ЄС з питань оподаткування і митного союзу,
аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдасом Шеметою
21 жовтня 2013 року, Київ
Meeting with AlgirdasSemeta — the EU Commissioner for Taxation and Customs
Union, Audit and Anti-Fraud.
October 21, 2013, Kyiv.
Україна та ЄС спільно протидіють ерозії
податкової бази.

Ukraine and the EU jointly oppose the erosion
of the tax base.

Україна та ЄС напрацьовуватимуть варіанти
співробітництва в межах формування глобальної
системи автоматичного обміну податковою
інформацією. На зустрічі Міністра доходів
і зборів Олександра Клименка з єврокомісаром
Альгірдасом Шеметою були досягнуті
домовленості щодо створення робочої групи
з цього питання.

Ukraine and the EU will develop cooperation options
within the formation of a global system of automatic
exchange of tax information. At the meeting
of the Minister of Revenue and Duties of Ukraine
OleksandrKlymenko with European Commissioner
AlgirdasSemeta the agreements were reached on
establishment of a working group on this issue.

Під час зустрічі Міністр підкреслив, що Україна
готова приєднатися до реалізації Плану
боротьби з розмиванням оподатковуваної бази
і переміщенням прибутку (Action plan on BEPS),
який був представлений ОЕСР та затверджений
у вересні 2013 року на саміті голів держав G20
у Санкт-Петербурзі.
У Плані, зокрема, передбачена заміна діючих
зараз двосторонніх угод про обмін інформацією
загальною конвенцією, що створить додаткові
можливості для боротьби з виведенням
прибутків з оподаткування.
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During the meeting, the Minister said that Ukraine
is ready to join the Plan to combat erosion of
the tax base and profits shifting (Action plan on
BEPS), which was presented to and approved by
the OECD in September 2013 at the G20 Heads of
States Summit in St. Petersburg.
Among other things, the Plan envisages
the replacement of the existing exchange
of information bilateral agreements by the
general convention, which will create additional
opportunities for dealing with profit tax evasion.

Міністр Клименко також поінформував, що
в Україні був прийнятий та імплементується
у практику закон про трансфертне
ціноутворення, зроблені відповідні кроки
для набуття членства держави у Глобальному
форумі з прозорості та обміну інформацією для
податкових цілей. Окрім цього, ведеться робота
щодо запровадження міжнародного обміну
інформацією із низкою офшорних юрисдикцій,
в т.ч. Белізом, Британськими Віргінськими
островами, Бермудськими островами, Арубою
та іншими.
Олександр Клименко підкреслив, що Україна
неухильно дотримується Дорожньої карти
з імплементації Рамкової стратегії митного
співробітництва між Україною та ЄС на 2012–2014
роки.
Альгірдас Шемета також наголосив
на важливості забезпечення належного
управління у сфері оподаткування, зокрема,
прозорих та ефективних механізмів
відшкодування ПДВ. Українська сторона зі свого
боку запевнила, що на поточний момент
стабілізувалася позитивна тенденція, коли
обсяги відшкодування ПДВ випереджають
заявку від бізнесу.

implemented in practice, and the appropriate
steps were taken to becoming a member
state of the Global Forum on transparency
and exchange of information for tax purposes.
In addition, work is underway to introduce
international exchange of information with a
number of offshore jurisdictions, including Belize,
British Virgin Islands, Bermuda, Aruba and others.
OleksandrKlymenko emphasized that Ukraine
adheres strictly to the roadmap for the
implementation of the Framework Strategy
of customs cooperation between Ukraine and the
EU in 2012–2014.
Algirdas Semeta also stressed on the importance
of good governance in the tax area, including
fair and effective mechanisms for VAT refunds.
Ukrainian side for its part assured that currently
a positive trend has stabilized when the volumes
of material VAT refunds exceed business claims

Oleksandr Klymenko also informed that in Ukraine
the transfer pricing law was adopted and is being
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ЗУСТРІЧ З ПОСЛОМ США В УКРАЇНІ ДЖЕФФРІ ПАЙЄТОМ
31 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ, КИЇВ
Meeting with Geoffrey Pyatt — the U.S. Ambassador to Ukraine
October 31, 2013, Kyiv.
Україна зацікавлена в співпраці
з американськими інвесторами.

Ukraine is interested in cooperation with American
investors

Міндоходів уважно ставиться до інтересів компаній
з американським капіталом, які працюють в
Україні. Налагоджені тісні партнерські стосунки із
Американською торгівельною палатою, яким вдячні
за спільну законотворчу роботу. Особливо це
стосується закону про трансфертне ціноутворення,
який став революційним для України.
За словами Міністра, сьогодні Міндоходів
створює максимально комфортні умови
для діяльності та розвитку підприємств
з американським капіталом. Так, зокрема,
податок на додану вартість відшкодовується
підприємствам в обсягах, більших від заявлених.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
is paying due attentionto the interests of U.S.
companies working in Ukraine. Washave
established close partnership with the American
Chamber of Commerce which is much appreciated
for joint legislative work. This is especially the
case as for the law on transfer pricing, which was
truly revolutionary for Ukraine. According to
the Minister, today the Ministry of Revenue and
Duties of Ukraine creates favorable conditions for
business activities and development of companies
with American capital. In particular, value-added
tax is refunded to companies in larger amounts,
than it was declared.

Залученню американських інвесторів в Україну
сприятимуть і новації у податковій та митній
політиці, які дозволили підвищити позицію
України у рейтингу Світового банку.

Innovations in the tax and customs policy, which
allowed to raise Ukraine’s position in the World
Bank Rating, are intended to attract U.S. investors
toour country.

Посол США в Україні Джеффрі Пайєт відзначив
позитивну динаміку України у сфері податкової
та митної політики. За його словами, Україна
має значний потенціал та людські ресурси для
реалізації подальших заходів.

U.S. Ambassador Geoffrey Pyatt also noted the
positive dynamics of Ukraine in the field of tax
and customs policy. According to him, Ukraine
has significant potential and human resources for
implementation of further measures.
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Зустріч з Надзвичайним та Повноважним послом КНР в Україні Чжан Сиюнем
12 листопада 2013 року, Київ
Meeting with Zhang Xiyun — the Ambassador of People’s
Republic of China to Ukraine
November 12, 2013, Kyiv.
Український Уряд створює сприятливі умови
для китайських інвесторів.

Ukrainian government creates favorable
conditions for Chinese investors.

Міністерство доходів і зборів готове
підтримувати китайський бізнес в Україні та
зацікавлене у відкритті представництв.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
is ready to support Chinese businesses in Ukraine,
and is interested in opening new representative
offices.

Під час зустрічі Міністр Олександр Клименко
запевнив Посла КНР у максимальній підтримці
китайських інвесторів та готовності оперативно
вирішувати нагальні питання податкового
та митного характеру, що виникають
у китайського бізнесу в Україні.
У свою чергу Посол Чжан Сиюнь відзначив
бажання китайського бізнесу працювати на
ринках України. Такому прагненню, на його
думку, якнайкраще сприяє та підтримка,
яку компанії отримують від Уряду України.
Китайський бізнес в Україні отримує
не лише політичну, економічну та фінансову,
а й аудиторську та податкову підтримку.
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At the meeting Minister Oleksandr Klymenko
assured the Ambassador of China of ourmaximum
support to Chinese investors and readiness
to quickly solve outstanding issues of tax and
customs nature arising for Chinese business in
Ukraine.
In his turn, Ambassador Zhang Xiyun stressed
on the will of Chinese businesses to operate
in Ukraine. Such a tendency, in his opinion,
gets best promotion through a support of the
companies by the Government of Ukraine. In
addition to political, economic and financial
support, Chinese businesses in Ukraine are getting
auditor’s and tax assistance.

Зустріч з Надзвичайним та Повноважним послом КНР в Україні Чжан Сиюнем
Meeting with Zhang Xiyun — the Ambassador of People’s Republic of China to Ukraine
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Участь у восьмому спільному засіданні Підкомітету «Митне та транскордонне
співробітництво» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС
14 листопада 2013 року, м.Брюссель
Participation in the eighth joint meeting of the Sub-Committee on Customs and
Cross-border Cooperation under the Committee for Cooperation between Ukraine
and the EU
14 November, 2013, Brussels
Україна та ЄС продовжують діалог у рамках
митного співробітництва.

Ukraine and the EU continue to maintain
a dialogue on customs cooperation

Міністерство доходів і зборів України приділяє
велику увагу діалогу у транскордонному
співробітництві з країнами ЄС.

The Ministry of Revenue and Duties of Ukraine pays
great attention to the dialogue on cross-border cooperation with the EU.

На восьмому спільному засіданні Підкомітету
від Міндоходів були присутні співголовуючий
Підкомітету, директор Департаменту митної
справи Олександр Дороховський, представники
департаментів митної справи та міжнародних
зв’язків.

The eighth joint meeting of the Sub-Committee of
the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine was
attended by the co-chairman of the Subcommittee,
Mr. OleksandrDorokhovskiy, the Director of
the Customs Affairs Department, as well as
representatives of customs affairs and international
relations departments.

Під час заходу було обговорено питання
виконання Дорожньої карти з імплементації
Рамкової стратегії митного співробітництва
між Україною та ЄС на 2012–2014 роки. Сторони
також обговорили майбутнє членство України
у Конвенції про спільну транзитну процедуру та
спрощення формальностей у торгівлі товарів.
На зустрічі піднімалися питання обміну
попередньою митною інформацією, боротьби
з шахрайством, процедури митної оцінки та
практики її застосування, управління ризиками.
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Сторони підбили підсумки роботи у сфері
протидії шахрайству, відзначили важливість
підписання Домовленості про співробітництво
між Міндоходів та Європейською службою по
боротьбі з шахрайством (OLAF) щодо боротьби з
незаконним переміщенням тютюнових виробів.
Представники сторін визначили аспекти
практичної роботи на найближчий період,
домовились про продовження стратегічної
співпраці, зокрема — про якнайшвидше
запровадження пілотного проекту з питань
системи Уповноважених економічних
операторів.
За результатами зустрічі представниками ЄС
було відзначено прогрес у виконанні пріоритетів
Порядку денного асоціації у митній сфері і
Рамкової стратегії митного співробітництва
Україна–ЄС.

combating fraud, customs valuation procedures
and practices of their application, risk management.
The parties summed up results of activities
taken in anti-fraud area, noted importance of
signing of Agreement on Cooperation between
the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine and
the European Anti-Fraud Office (OLAF) to combat
illegal movement of tobacco products.
The representatives of the parties identified aspects
of practical work in the nearest future, agreed
to extend the strategic cooperation, in particular,
to speed up implementation of the Pilot project on
the system of authorized economic operators.
Based on the results of the meeting the EU
representatives noted the progress in
implementing of the Association Agenda priorities
in customs field and the Strategic Framework for
the EU-Ukraine Customs Cooperation.

During the meeting there were discussed
issues on implementation of the Roadmap of
implementation of the Strategic Framework of
Customs Cooperation between the EU and Ukraine
for 2012–2014. The parties also discussed the future
of Ukraine’s membership in the Convention on a
Common Transit Procedure and the Convention
onSimplification of Formalities in Trade in Goods.
During the meeting there were raised issues on
exchange of preliminary customs information,
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Забезпечення бізнесу стабільного відшкодування ПДВ
Ensuring sustainable VAT refund
Одним з першочергових завдань Міндоходів у 2013 році
залишалося забезпечення своєчасного бюджетного
відшкодування сум ПДВ шляхом здійснення
автоматичного бюджетного відшкодування. Протягом
2013 року Міністерство зберігало позитивну тенденцію,
коли суми ПДВ, відшкодовані на рахунки платників,
випереджають задекларовані до відшкодування суми.
Що зроблено

VAT refund was UAH 7.4billion(16.9%) more than
last year — during 11 months of this year VAT
amounting to UAH 51.3billion was credited to
payers’ accounts.

На 1,8 млрд.грн. зменшено борг держави
по відшкодуванню ПДВ.

State debt on VAT refund was reduced by UAH
1.8 billion.

486 платникам відшкодовано суму автоматичного
бюджетного відшкодування у розмірі 21,8 млрд.
грн. В грудні поточного рок очікується автоматичне
бюджетне відшкодування на рівні — 75%.

486 taxpayers received budgetary refund
amounting to UAH 21.8billion in automatic way.
It is expected that in December of this year
automatic budgetary refund will be75%

Подальше вдосконалення і пришвидшення процедур
відшкодування ПДВ. З 1 січня 2014 року підприємства
із позитивною податковою історією отримають
можливість проходити прискорену процедуру
відшкодування ПДВ. Для них термін камеральної
перевірки буде скорочено з 20 до 5 днів.
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Participation in the eighth joint meeting of the Sub-Committee on Customs and Cross-border Cooperation
under the Committee for Cooperation between Ukraine and the EU

WHAT HAS BEEN DONE

На 7,4 млрд.грн. (16,9 %) більше ніж торік
повернуто ПДВ — за 11 місяців поточного року
на рахунки платників було перераховано суму ПДВ
у розмірі 51,3 млрд.грн

у перспек тиві
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One of the primary tasks of the Ministry of Revenue
and Duties of Ukraine in 2013 was to ensure timely VAT
refunding to the budget by automatic refund. During
2013 the Ministry kepta positive trend, when VAT
amounts were refunded to taxpayers’ accounts prior to
the moment when being claimed to be refunded

IN PERSPECTIVE

Further improvement andspeed-up of the
VAT refund procedures. Starting from January
1,2014 companies with a positive tax history will
have the opportunity totake a fast VAT refund
procedure.The period of desk audits for them will
be reduced from 20 to 5 days.

Забезпечення бізнесу стабільного відшкодування ПДВ
Ensuring sustainable VAT refund

75

2012

2013

Refunded
2012

2013

В січні – листопаді 2013 року
(за оперативними даними
станом на 01.12.2013)

думк а експерта

«Хотів би підкреслити значні зусилля новоствореного
Міністерства доходів і зборів у побудові конструктивного діалогу
із бізнесом та спрощенні податкової і митної політики. Ми
бачимо багато позитивних кроків назустріч бізнесу, в тому числі
і в питанні відшкодування ПДВ... Звичайно, усі ми – і політики,
і бізнес, розуміємо, що потрібно зробити ще дуже багато.
Ми хотіли б бачити... подальше удосконалення механізмів
відшкодування ПДВ, перехід до квартальної звітності, повну
електронізацію адміністрування цього податку. »
Хорхе Зукоскі,
президент Американської торгівельної палати,
з виступу на Першому міжнародному бізнес-форумі
«Україна&Партнери», 13 червня 2013
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51,3

47

Refunded

46

43,3

Stated

Відшкодовано

Відшкодовано

Заявлено

51,3

47

Заявлено

46

43,3

Впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання,
сприяння розвитку міжнародної торгівлі

VAT refunding UAH billion

Stated

Відшкодування податку на додану вартість
млрд. грн.

In January–November 2013
(according to data as
of 01/12/2013)

EXPERT OPINION

«I would like to emphasize the great efforts taken by the newly
established Ministry of Revenue and Duties of Ukraine to
build aconstructive dialogue with business and to simplify tax
andcustoms policy. We seemany positivesteps towards business,
includingon the issue of VAT refund. Of course, all of us, both
politicians and business realize that there are still many efforts
to be taken. We would like to see a further improvement of VAT
refund mechanism, transition to quarterly tax return filing, a full
automation of VAT administration processes.»
Jorge Zukoski,
President of the AmericanChamber of Commerce,
Quote from address at «Ukraine &Partners»
First International Business Forum, June 13, 2013

Implementing of the best practices in customs regulations,
promote international trade
Протягом 2013 Міністерство працювало
над імплементацією норм Митного кодексу
і впровадженням європейських стандартів у митну
сферу.
результат

During 2013 the Ministry worked onimplementation
of rules ofthe Customs Codeand introduction of the
European standards in the customs field

OUTCOME

Завдяки впровадженню системи оцінки ризиків
митниці Міндоходів оглядають лише 3,5%
товарів, що в 3,6 разів менше, ніж минулого року
Долю визначення митної вартості товарів
за ціною контракту (за першим методом,
тобто за заявою декларантів) наближено до
загальноєвропейських стандартів — 83%
Скорочено час проходження митних
формальностей:
 пасажирським легковим автотранспортом
(«зелений коридор») — з 12 до 3 хвилин;
 громадянами на авіатранспорті — з 10 до
2 хвилин;
 вантажним автотранспортом («червоний
коридор») — з 2 годин 10 хвилин до 1 години
30 хвилин.

Due to introduction of the risk assessment system
customs offices of the Ministry of Revenue and
Duties of Ukraine inspectonly 3.5% of goods that is
3.6 times less thanthe previous year.
The sharein determination of customs value
of goods based on contract price (by the first
methodi.e.at the request of declarants) was
approximated to the European standards– 83%.
Reduced time for customs clearance procedures:
 passenger cars («green corridor») — from 12 to
3 minutes;
 citizens using air transport — from 10
minutesto 2 minutes;
 cargo transport («red corridor») — from
2 hours and 10 minutes to 1 hour and 30
minutes

Впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання,
сприяння розвитку міжнародної торгівлі
Implementing of the best practicesin customs regulation, promotion ofinternational trade
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результат

Автоматизований безконтактний митний
контроль:
 за транзитним переміщенням вантажів за
допомогою 2,5 тисяч GPS замків (з липня
використовувались більше 46 тис. разів). Як
результат — транзит через Південну митницю
(база експерименту) зменшився у 7 разів.
 застосовується сканування комерційних
вантажів 9-ма мобільними установками.
Результат — на 4–8 млн.грн. на день
збільшено рівень добровільного
додекларування мита.
З травня 2013 році формлено більше 13 тисяч
попередніх декларацій типу «ЕА», що
дозволяють здійснювати випуск у митний режим
товарів, які ввозяться в Україну, безпосередньо
після пропуску їх через державний кордон.
у перспек тиві
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OUTCOME

Automated Remote Customs Control over:
 transient cargo movement by means of
2.5 thousand of GPSlocks (Starting from July
they were usedmore than 46 thousand times).
As a result, extent of cargo transit through
the Southern Customs (base of experiment)
decreased 7 times
 9 mobile units for commercial cargo scanning
are used. As a result, level of a voluntary
declaring of customs duty increased by
4–8 million per day.
Starting from May 2013 more than 13 thousand
preliminary EA declarations were issued which
makes it possible to release goods imported to
Ukraine into customs regime immediately after
their border crossing.

IN PERSPECTIVE

«Митниця майбутнього»: розробка механізмів
прийняття автоматизованого рішення (без участі
інспектора митниці) щодо можливості випуску
товарів у обіг.

«Customsof the Future»: development
of mechanisms for automated decision-making
(without a custom inspector) on possibility
of releaseof goods into circulation.

Удосконалення процедури прийняття електронної
митної декларації до оформлення з автоматичним
присвоєння реєстраційного номеру.

Improvingthe procedure for accepting
of e-customsdeclarations for registration with
automatic assignment of a registrationnumber

Удосконалення процедури завершення митного
оформлення за попередньою декларацією
без доставки вантажів на митницю призначення.

Improving the procedure for completionof customs
clearance based on the preliminary declaration with out
the prior delivery of cargo tocustoms office of destination.

Впровадження найкращих практик у сфері митного регулювання,
сприяння розвитку міжнародної торгівлі
Implementing of the best practices in customs regulations, promote international trade

Удосконалення методів протидії мінімізації сплати податків,
зборів, митних платежів, ЄСВ
Improving working methods for combating tax, customs duties avoidance

Після створення Міністерства на базовому рівні було
об’єднано наявні інформаційні ресурси податкової і
митної служб та розроблено комплексну ідентифікацію
ризиків, що дозволяє відстежувати рух товару від
кордону до споживача, збільшити ефективність
перевірок при кількісному їх скороченні
У червні створено єдиний Моніторинговий
центр — потужний інструмент для аналітичного
та інформаційного супроводження процесів
детінізації економіки за допомогою найновіших
розробок у сфері ІТ в форматі 24/7. Система
з виявлення ризиків повністю автоматизована
і виключає людський фактор, а отже і будь-які
корупційні прояви.

Upon establishment of the Ministry available
information resources both of the tax and customs
services were integrated at a basic leveland
a comprehensive risk identification system was
developed which enables to trackmovement of
goodsfrom borderto consumer, to increase efficiency
of inspections held reducing their number
In June the unified Monitoring Center was created,
which became a powerfultool foranalytical
andinformational support of the processes related
to economy de-shadowing by means of the
latestdevelopmentsin IT sectorin 24/7 format.The risk
identification systemis fully automatedand excludes
human factor,and henceanycorrupt acts.
OUTCOME

результат

Моніторингова система виділила як «ризикові»
менше 1% зареєстрованих осіб, які у 2013 році
збільшили сплату до бюджету у 1,5 рази

The monitoring system identified as «risky» less
than 1% of registered entities, which in creased
paymentsto the budget by 1.5 times in 2013.

Додаткові надходження від неофіційної
економічної діяльності з початку року — 623 млн.
грн (прогноз до кінця року — 733 млн.грн.)

Additional revenues from in formal business
activitysince the beginning of the year amounted
to UAH 623 million (for ecast by the year-end is
UAH 733 mln.).

Забезпечено цілодобовий контроль за якістю
сервісу на митних пунктах та сервісних центрах
через систему відеоспостереження.

There was provided a 24-hour monitoring of quality
of the services delivered atcustoms point sandservice
center sthrough a video surveillance system.

Удосконалення методів протидії мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, ЄСВ
Improving the working methods of combating with minimize taxes, duties, customs fees, USC
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у перспек тиві

IN PERSPECTIVE

Удосконалення системи проактивного
адміністрування податків і митних платежів.

Improvement of proactive tax and customs duties
administration system

Впровадження системи контролю за
трансфертним ціноутворенням.

Implementation of system of control overtransfer
pricing

Забезпечення контролю за проведенням
субєктами господарської діяльності готівкових
розрахунків

Providing control over cash settlements by
business entities

Впровадження систем дистанційного контролю
за виробництвом спирту, алкоголю, тютюну
(електронні акцизні марки).

Implementation of system for remote control over
productionof alcohol, and tobacco (electronic
excise stamps)

Розвиток системи управління ризиками
з використанням IT-технологій.

Development ofrisk management systems using
IT-technologies.

Підвищення ефективності податкового і митного аудиту при мінімізації
втручання у роботу сумлінного бізнесу
Improving efficiency of tax and customsa uditwhile minimizing interference with
work of conscientious business
Міністерство доходів і зборів проводить поетапне
об’єднання податкового та митного аудиту.
Розроблений єдиний порядку проведення
документальних перевірок. Уніфікація стандартів
аудиту дозволить не тільки уникати правових колізій,
а й сприятиме зменшенню кількості перевірок
водночас з підвищенням якості державного контролю
у податковій та митній сферах.

Митний аудит

Податковий аудит
думк а експерта
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Customs audit

EXPERT OPINION

«Before establishment of an integrated agency exchange of information
between the tax and customs services, verification of their information
was not only time-consuming, untimely. Now, the exchange of
information is quite fast. But the most important is a possibility to
undertake a comprehensive analysis of taxpayers’ transactions and to
identify tax risks efficiently. In fact, price analysis is based on different
sources of information (market prices, cargo customs declarations, tax
returns, and financial statements), that is one of the achievements of
the newly created Ministry of Revenue and Duties of Ukraine»
K. I. Schwab,
Deputy Head of the Research Center on Taxation National University of
State Tax Service of Ukraine, Dr. of Economics, Professor

Удосконалення методів протидії мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, ЄСВ
Improving the working methods of combating with minimize taxes, duties, customs fees, USC

Як працює:
«Центр
моніторингу
товарних
ринків»

Бюджет

Інформація

Департамент
митної
справи

Перелік
«ризикових»
суб’єктів
ЗЕД

Перевірка

Податки

Платники
податків

HOW DOES:
Департамент
податкового
і митного
аудиту
Центральний
офіс великих
платників
податків

Center for
Monitoring of
Commodity
Markets

Budget

Іnformation

Customs
Department

List of «risky»
foreign
economic
entities

Audit

Taxes

Taxpayers

Tax and
Customs Audit
Department

Central
Large
Taxpayers
Office

Підвищення ефективності податкового і митного аудиту при мінімізації втручання
у роботу сумлінного бізнесу
Improving efficiency of tax and customs audit while minimizing
interference with work of conscientious business

Decision on audit

К. І. Швабій,
заступник начальника Науково-дослідного центру з проблем
оподаткування Національний університет ДПС України, д.е.н.,
професор.

Tax Audit

Рішення про перевірку

«Раніше до створення єдиного відомства обмін між податковою
і митницею, звірка інформації вимагали не лише багато часу,
а здійснювались із суттєвим запізненням. Зараз все відбувається
доволі оперативно. Але, що головне, це можливість проведення
комплексного аналізу операцій платників і оперативного
виявлення податкових ризиків... По суті аналіз цін відбувається
на основі різних джерел інформації (ринкові ціни, вантажномитні декларації, податкова, фінансова звітність), що є одним із
здобутків новоствореного Міністерства доходів і зборів.»

Ministry of Revenue and Duties of Ukraine conducts
a gradual merger of tax and customs audits. A single
procedure for documentary checks. Unification
of auditing standards will not only avoid legal conflicts,
but also will reduce the number of inspections at
the same time improving the quality of state control in
the customs and taxation.
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результат

Використання ризикоорієнтованої системи
відбору платників до податкового аудиту
сприяло зменшенню кількості перевірок суб‘єктів
господарювання.
Якщо у 2010 році плановими перевірками
було охоплено 23,3 тисячі суб‘єктів
господарювання — юридичних осіб,
то в 2013 році — тільки 5,8 тисяч.
Зменшення перевірок та зростання добровільної
спати податків. В 2010 році за підсумками перевірок
до бюджету було забезпечено надходжень 3 млрд.
грн., то в січні–листопаді цього року надходження
до бюджету вже склали 4,3 млрд. гривень.

у перспек тиві

Перенесення процедури визначення митної
вартості на етап пост-аудиту з підвищенням рівня
відповідальності для брокерів та суб’єктів ЗЕД.
Втілення у життя концепції електронного аудиту
з 2014 року для підприємців, що працюють на
спрощеній системі оподаткування, з 2015 року —
для усіх представників малого та середнього
бізнесу, з 2016 року — для усіх платників.
Запровадження ризикоорієнтованого
аудиту до контрольно-перевірочної роботи
з трансфертного ціноутворення.
Проведення спільних перевірок
територіальними підрозділами Міндоходів та
органами фінансового контролю.
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OUTCOME

The useofrisk-based system to select taxpayers for
tax audits led to decrease in number of audits of
businesses.
In 2010 scheduled audits were conducted within 23.3
thousand business entities, legal entities, in 2013 only
5.8 thousand businesses had scheduled audits.

Decrease in number of audits andincrease in
voluntary compliance. In 2010 according to
the resultsof audits UAH 3 billion of revenues
were provided to the budget, during January–
November of this year revenues to the budget
have already amounted to UAH 4.3 billion.

IN PERSPECTIVE

Transfer of procedure for determining of customs
value to the post-audit stage with increasing
of responsibility levels for brokers and foreign
economic entities.
Implementation of the e-audit concept starting
from 2014 for entrepreneurs working under the
simplified taxation regime, starting from 2015 —
for all small and medium businesses, starting from
2016 — for all taxpayers
Inclusion of risk-oriented audit system to control
and audit activities on transfer pricing.
Joint audits by territorial offices of the Ministry
of Revenue and Duties of Ukraine and financial
control authorities.

Підвищення ефективності податкового і митного аудиту при мінімізації втручання
у роботу сумлінного бізнесу
Improving efficiency of tax and customs audit while minimizing
interference with work of conscientious business
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