У Комiтетах пiдприЄмцiв

Європейські товари
за українськими цінами

Володимир Сербін

European Goods
at Ukrainian Prices
Cigarettes and alcohol
will become more
expensive in Ukraine but
majority of European
goods in our country
will cost as s much as
in England or France.
These changes will
occur after we fulfill our
commitments made in the
Association Agreement
with the EU. These
issues were examined
in detail by participants
of the Round Table
held during a meeting
of the Tax Committee
which is working under
the UCCI auspices.

Association Agreement with the EU contains
certain obligations of Ukraine in the field of taxation.
They are quite general in nature and are based on
commitments of our country in the framework of the
WTO. First of all, we have no right to introduce legislation that would lead to discrimination against European
imports or domestic exports. The position of the Europeans concerning these matters is quite hard. If we do
not fulfill these «wishes», we can run into the so-called
retorsion which is a retaliatory act by the EU against
our products. We should taken into account the interests of Ukrainian companies and their inability to invest
money fast in upgrading their production and development of modern competitive products. The Europeans
believe that for this enough time is allocated.
Second set of obligations relates to the adaptation
of Ukrainian legislation to European standards. First
of all, value-added tax and excise duties, i.e. indirect
taxes are meant. For this work Ukraine has from 2 to 5
years.
Solving these issues depends, first of all, on the
political will of the Ukrainian leadership. At present the
will is evident, so let us hope that in the legislative field
our country will make a major step towards the European community.
Volodymyr SERBIN
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– Доведення вітчизняного законодавства до вимог ЄС
сприятиме створенню позитивного інвестиційного
іміджу України у світі. Адже для іноземних компаній
будуть установлені зрозумілі правила ведення у
нас бізнесу. Такі, як у Німеччині, Англії чи Франці.
При цьому, вони зможуть чіткіше прораховувати
свої переваги та ризики при входженні на
наш ринок і передбачити своє майбутнє
в Україні. Відтак, охочіше вкладатимуть
кошти у вітчизняну економіку.

Robert Khorolskiy,
advisor,
«OMP» legal company

Думка експерта

Угода про Асоціацію з ЄС передбачає певні
зобов’язання України у сфері оподаткування. Вони
мають досить загальний характер і базуються на
зобов’язаннях нашої держави у рамках Світової
організації торгівлі. Передусім, ми не маємо права
запроваджувати законодавчі акти, що призведуть до
дискримінації європейського імпорту та вітчизняного
експорту. У цих питання позиція європейців доволі
жорстка. Якщо ми не виконаємо цих «побажань»,
то можемо наразитися на так звану риторсію, тобто
зворотну дію ЄС щодо наших товарів. При цьому,
повинні бути враховані інтереси українських компаній і неможливість швидкого вкладання ними коштів
у переоснащення виробництв і освоєння сучасної
конкурентоспроможної продукції. На це, на думку
європейців, їм виділяється достатньо часу.
Другий блок зобов’язань стосується адаптації українського законодавства до європейського.
Передусім, йдеться про податок на додану вартість і
акцизні збори, тобто непрямі податки. На цю роботу
Україні виділено від 2 до 5 років.
Вирішення цих питань, насамперед, залежить
від політичної волі керівництва України. Вона на
сьогодні є, тож будемо сподіватися, що і в законодавчому полі наша держава зробить серйозний крок
на шляху своєї імплементації до євроспільноти.

Opinions of experts

Сигарети й алкогольні
напої в Україні
подорожчають, а
більшість європейських
товарів коштуватимуть
у нас стільки, скільки в
Англії чи Франції. Такі
зміни стануться після
того, як виконаємо
зобов’язання, взяті при
підписанні Угоди про
Асоціацію з ЄС. Детально
ці питання розглянули
учасники круглого столу,
що відбувся в рамках
засідання податкового
комітету при ТПП України.

Роберт Хорольський,
радник ЮК «ОМП»

– Bringing national legislation in line
with EU requirements will help to create
a positive investment image of Ukraine
in the world. After all, clear rules of business for foreign
companies in our country will be set, which will be like
rules in Germany, England or France. Investors will be able
to calculate more accurately benefits and risks of entering
our market and to foresee their future in Ukraine. Thus they
will be more willing to invest into our economy.

Тетяна Мацюк,
юрист ЮК «Василь Кісіль і
партнери»
– Україна взяла зобов’язання
наблизити своє акцизне
законодавство до європейського
протягом різного часу. Залежно від групи товарів,
нові акцизи будуть впроваджуватися протягом 2,5 і
більше років. У ЄС захищають здоров’я споживачів,
тому акцизні ставки на алкогольні напої і тютюнові
вироби там вищі за українські. Поступово й у
нас вони зростатимуть. Це означає, що з часом в
Україні алкоголь і тютюнові вироби дорожчатимуть.
Також із нашого ринку зникатимуть вітчизняні
товари із назвами «шампанське» чи «коньяк».
Натомість з’явиться більше «ігристих вин» і «бренді».
Зникне і сир «Рокфор», вироблений в Україні.
Водночас будуть надаватися пільги тим компаніям,
які займатимуться виробництвом електроенергії
з відновлювальних і замінних джерел енергії
та вкладатимуть кошти у новітні технології.

Tetiana Matsyuk,
lawyer, «Kisil and Partners» legal company
– Ukraine committed to align different parts of its excise
legislation with the European during different time periods.
Depending on product groups, new excise taxes will be
implemented during 2,5 years or longer. In the EU health
of consumers is protected thus excise taxes on alcoholic
beverages and tobacco there are higher than in Ukraine.
Gradually, they will grow here too. This means that in Ukraine
alcohol and tobacco products will rise in price over time.
Domestic products with the names «champagne» or «cognac»
will disappear from our market. Instead, we will see more
«sparkling wines» and «brandies». «Roquefort», produced in
Ukraine, will also disappear.
At the same time companies producing electricity from
renewable energy sources and investing into new technologies
will get extra privileges.

