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Відкритий лист щодо факту
незаконного переміщення
партії високовартісних товарів
через митний кордон України

Шановний Іване Геннадійовичу, шановний Ігоре Михайловичу,
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)
засвідчує Вам свою повагу та звертається з таким.
Ми стурбовані подіями на пункті пропуску «Ужгород» щодо спроби
незаконного ввезення з Європи партії вартісних смартфонів та портативної
техніки відомих світових брендів. 4 червня 2020 на сайті СБУ була
опублікована інформація, що на пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці
спинили нелегальний вантаж. Під час огляду вантажівки, замість
задекларованих деталей співробітники СБУ виявили та затримали партію
брендових смартфонів, ноутбуків та іншої портативної техніки відомих
світових виробників на понад 100 мільйонів гривень (див.
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7655#.aDNYx6v9.dpbs ). Мобільні
телефони і техніку зловмисники планували ввезти в Україну з Європи під
виглядом автозапчастин. В разі успіху оборудки державний бюджет зазнав
би багатомільйонних втрат через несплачене мито та податкові збори.
Використання схем безподаткового імпорту є загрозою для економічної,
а відтак і національної безпеки держави, оскільки завдаються як прямі, так і
опосередковані економічні збитки державі та приватному капіталу:
- багатомільярдні недоотримання надходжень імпортного ПДВ, акцизу
та мита до державного бюджету;
- створення преференції для іноземних виробників – іноземні виробники
отримують відшкодування ПДВ при експорті, що робить невигідними в
Україні інвестиції у виробничу сферу, призводить до скорочення вітчизняної

промисловості, збільшення безробіття, трудової еміграції, збідніння
населення;
- негативний вплив на баланс зовнішньої торгівлі, вплив на девальвацію
національної валюти, інфляцію;
- викривлення умов конкуренції на користь несумлінних імпортерів.
Все це зумовлює ситуацію, за якої чесне ведення бізнесу та сплата
належних податків втрачають сенс, оскільки такий підхід ставить
підприємства, які сумлінно платять податки, у заздалегідь неконкурентні
умови. Тому протидія схемам незаконного переміщення товарів через
митний кордон є одним із ключових напрямів діяльності АПІТУ.
Враховуючи резонансність вищевказаної справи просимо Вас
інформувати про хід її розгляду та притягнення до відповідальності винних
осіб. Зокрема, надати інформацію:
- Чи було складено протокол про порушення митних правил?
- Чи відкрито кримінальне провадження по вказаній справі?
- На якій стадії знаходиться розслідування вказаної справи?
АПІТУ готова співпрацювати з Держмитслужбою України та СБУ при
розслідуванні цієї та подібних справ в частині експертизи щодо класифікації
товарів ІТ, споживчої електроніки та побутової техніки, їх оригінальності,
походження та митної вартості. Будемо також вдячні за інформацію про
завершення розслідування та направлення справ до суду.
У разі виникнення запитань та для надання відповіді на цей лист
просимо використовувати електронну адресу: info@apitu.org.ua та звертатися
за телефоном +380 67 505 1201
З повагою,
Генеральний директор

Юрій Пероганич
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