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Шановний Тимофiю Сергiйовичу!

украiъська асоцiацiя виробникiв тютюнових виробiв <укртютюн)), що представляс

iнтереси провiдних виробникiв тютюнових виробiв на внутрiшньому ринкУ УКРаiЪИ
(ПрДТ <Фiлiгr Moppic Украiна>, АТ <Щжей Ti Iнтернешнл Компанi Украiна), ПРАТ
<дТ <ТЮтюнова компанiя в.А.Т - Прилуки>, ПзII <Iмперiал Тобако Юкрейн>),

щиро дякуе Вам за конструктивний дiалог на Координацiйнiй нарадi з проблемних
питанЬ тютюновОго ринкУ УкраТнИ при СлуЖбi безпеки Украiни, яка вiдбулася 11

лютого 2020 рокУ за участi KoMiTery Верховноi Ради УкраiЪи з питань фiнансiв,
податковоi та митноi полiтики, MiHicTepcTBa внутрiшнiх сПраВ УКРаiЪИ,
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi Та

сiльського господарства Украiни, ffержавноi податковоТ служби УКРаiЪи Та

Щержавноi митноi служби УкраiЪи. За результатами участi у зазнаЧеНiЙ

Координацiйнiй нарадi вважаемо за необхiдне зzвначити наступне.

Асоцiацiя <Укртютюн> пiдтримуе iнiцiативи СБУ щодо:

(1) запровадження кримiнальноТ вiдповiдальностi за контрабанду (перемiЩеННЯ

через митний кордон Украiни rrоза митним контролем або з приховуванням вiД

митного контролю) тютюнових виробiв вартiстю понад 500 неоподаткоВУВаНИХ
MiHiMyMiB доходiв громадян;

(2) запровадження ilJIьтернативноI пiдслiдностi у кримiнальних провадженнrIх ЩОДО

контрабанди тютюнових виробiв у виlцезазначених розмiрах;

(3) створення спiльноi оперативноТ групи (Податкова'та Митна слУЖби, СБУ,

Щержприкордонслужбц Нацполiцiя) iз зiLчученням мiжнародних парТнеРiв ДЛЯ

протидiТ контрабандi тютюнових виробiв.

У рамках дiяльностi вищезазначеноi спiльноi оперативноТ групи rrроПонУеN{О В

першу чергу розслiлувати походження нелегitпьних сигарет, що продаюТЬСЯ На



ВнУТрiшньому ринку Украiни, маркованих пiд незаконно ввезену продукцiю
iноземного виробництва т0, начебто, призначених для торгiвлi в магазинах
безмитноi торгiвлi (<Fоr Duty Frее Onlp).

Асоцiацiя також готова пiдтримати:

(1) iнiцiативи, спрямованi на реформування чинноi моделi адмiнiстрування 5Yо

роздрiбного акцизного rrодатку, якi дозволять покращити його адмiнiстрування (у
разi якщо податковим агентом зi сплати цього податку буде визначено виробникiв
тютюнових виробiв, то Його сfIлата мае вiдбуватись у 10-ти денний строк пiсля
поданнrI декларацiI таким виробником);

(2) запровадження автоматизованоТ системи контролю за обiгом тютюнових виробiв,
що базуеться на закрiплених !ирективою 20l4l40l€С принципах, а саме:

- нанесення на пачку тютюнових виробiв (а не на марку акцизного податку)
одиничного унiкального iдентифiкатора безпосередньо у процесi виробництва;

- аIрегацiя унiкальних iдентифiкаторiв (унiка,lrьний iдентифiкатор блоку надае
ДосТУп до iнформацii про Bci пачки, що у ньому мiстяться, унiкальний iдентифiкатор
коробу - про Bci блоки, що у ньому мiстяться, унiкальний iдентифiкатор груповоi
транспортноТ упаковки - про Bci короба, що у ньому мiстяться);

- забезпеченнlI вiдстеження тютюнових виробiв до останнього економiчного
оператора без вимоги вiдстеження реалiзацiТ тютюнових виробiв безпосереднiм
споживачам з метою уникнення додаткового адмiнiстративного навантаження на
суб' eKTiB роздрiбноi торгiвлi;

- окрема система контролю для тютюнових виробiв (не поеднана iз аналогiчною
системою для.Lлкогольних напоiЪ), оскiльки европейське (Щиректива2OТ4l40/СС) та
мiжнародне (Протокол РКБТ ВООЗ про лiквiдацiю незаконноТторгiвлi тютюновими
виробами) законодавство встановлюють специфiчнi вимоги до такоТ системи,
розрахованi на специфiку саме тютюнового виробництва.

З повагою,
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