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Щодо проведення перевірки правильності
визначення митної вартості товарів
Шановний Андрію Віталійовичу!
Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)
засвідчує Вам свою повагу та звертається з таким.
Місією АПІТУ є сприяння формуванню та розвитку прозорого і
відповідального ІКТ ринку. АПІТУ стурбована тим, що в мережі Інтернет з 29
липня розповсюджуються відео журналістських розслідувань, висновки яких дають
підстави для підозри імпортерів товарів для торгівельних мереж АЛЛО та ЦИТРУС
у використанні схем заниження митної вартості товарів при їх імпорті на територію
України, що призвело до значних втрат державного бюджету України, та порушує
рівні умови конкуренції учасників ринку.
1. У відеоряді https://www.youtube.com/watch?v=Nf_HdK_CaLc. зазначається,
що ТОВ «УКРВЕО» та ТОВ «УКРКАСТОМ», які входять в орбіту мережі
магазинів АЛЛО, ввезли понад 50 тис. телевізорів Xiaomi Mi TV UHD 4S 43
із заниженням митної вартості, через що держбюджет недоотримав майже
один мільйон доларів США.
2. У відеоряді https://www.youtube.com/watch?v=IYFw9fjpmWs зазначається,
що за останній рік мережі магазинів «ЦИТРУС» і «АЛЛО» при імпорті
30 190 шт. роботів-пилососів Roborock S5 Max недоплатили до
держбюджету 1 500 000 доларів США. Згідно з даними журналістського
розслідування фактична закупівельна ціна вказаного товару становить 240
дол. США (роздрібна приблизно 500 дол. США). При цьому, при митному
оформленні роботів-пилососів Roborock S5 Max зазначені компанії
вказували ціну від 16 до 82 дол.США.
Автор відео, журналіст Євген Плінський, демонструє первинні документи,
які підтверджують його висновки. Більше того, він зазначає, що готовий
поділитися цими документами для підготовки доказової бази.
Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння та співробітництво між
Асоціацією «УІПЕ», АПІТУ та ДФС України від 15 серпня 2014 р., сторони
Меморандуму домовилися консолідувати свої зусилля для досягнення, зокрема,
наступних цілей:
- забезпечення сплати в повному обсязі митних платежів до Державного
бюджету України при ввезенні на митну територію України товарів;
- забезпечення спільної скоординованої протидії незаконним схемам
ввезення та реалізації на внутрішньому ринку України товарів;

- забезпечення формування цивілізованого та прозорого ринку товарів,
протидії та недопущення реалізації на внутрішньому ринку товарів, імпортованих
із порушенням митного законодавства, ухиленню від сплати митних платежів;
- забезпечення рівних конкурентних умов для всіх без виключення
операторів ринку товарів.
Відповідно до підпунктів 32 та 34 пункту 4 Положення «Про державну
митну службу України» (затв. Постановою КМУ від 06.03.2019), Держмитслужба
відповідно до покладених на неї завдань:
«32) забезпечує та здійснює контроль за правильністю визначення
митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань державної митної
справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження
товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після
завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; взаємодіє з
митними адміністраціями та іншими уповноваженими органами іноземних держав
з питань проведення перевірки автентичності документів, які надавалися для
підтвердження заявленої митної вартості, класифікації та країни походження
товарів;
34) проводить відповідно до законодавства документальні перевірки
дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи, у тому
числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати у повному
обсязі митних платежів, і зустрічні звірки.»
З огляду на вищевикладене та керуючись підпунктами 32 та 34 пункту 4
Положення про Держмитслужбу, просимо за фактами порушення митного
законодавства, наведеними у вищезазначених журналістських розслідуваннях:
1. провести документальну перевірку ТОВ «УКРВЕО» та ТОВ
«УКРКАСТОМ» щодо правильності визначення митної вартості
телевізорів Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 при імпорті на митну територію
України та повноти нарахування та сплати у повному обсязі митних
платежів;
2. провести документальну перевірку правильності визначення митної
вартості роботів-пилососів Roborock S5 Max при імпорті на митну
територію України за період з липня 2019 по липень 2020 ТОВ
«УКРКАСТОМ», а також іншими компаніями, які ввозили зазначені
товари, щодо правильності визначення митної вартості роботів-пилососів
Roborock S5 Max при імпорті на митну територію України за цей період, а
також повноти нарахування та сплати у повному обсязі митних платежів.
Відповідь просимо надати на електронну адресу: info@apitu.org.ua
З повагою,
Генеральний директор

Юрій Пероганич
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