Інформація
про результати діяльності Української асоціації виробників тютюнових
виробів «Укртютюн» за період червень 2016 року - червень 2017 року
Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» (скорочена
назва - Асоціація «Укртютюн») є неурядовою неприбутковою організацією,
створеною з метою представництва та захисту прав і законних інтересів компанійчленів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та громадськими об'єднаннями в Україні, іноземними та
міжнародними організаціями, а також участі у формуванні та розвитку
нормативно-правової бази у сферах, пов'язаних із діяльністю компаній-членів.
Члени Асоціації сукупно виробляють та імпортують понад 98 відсотків від
загального обсягу вітчизняної тютюнової продукції та є одними з найбільших
платників податків в Україні.
Для досягнення статутних цілей Асоціація в межах та у спосіб, встановлені
українським законодавством, співпрацює із органами законодавчої та виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування. Зокрема, Асоціація забезпечує аналіз
чинного законодавства, правозастосовної практики, а також внесених на розгляд
органів публічної влади нормотворчих ініціатив у сфері
регулювання
господарської діяльності та підприємництва.
Асоціація бере безпосередню участь у роботі низки консультативно-дорадчих
органів, створених при органах державної влади України. Зокрема, Асоціація є
членом Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадської колегії
при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики,
Громадських рад при Міністерстві фінансів України, Міністерстві аграрної
політики та продовольства України, Державній фіскальній службі України;
Державній регуляторній службі України.
Асоціація відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» на постійній основі проводить аналіз
проектів регуляторних актів і направляє зауваження та пропозиції до органів
державної влади України та органів місцевого самоврядування.
Зокрема, протягом звітного періоду Асоціацією проаналізовано понад ЗО проектів
регуляторних актів. Наприклад, проекти законів України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо запровадження автоматичної системи
контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових
виробів)», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо контролю за обігом підакцизних товарів
(алкогольних напоїв та тютюнових виробів)», «Про Митний тариф України»,
«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів»; проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
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затвердження порядку видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної
експертизи», проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження
форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів та порядків їх заповнення», наказу Мінфіну № Про внесення змін до
наказу Міністерства фінансів України від 1 1 лютого 2016 року № 49» тощо.
Асоціацією за наслідками
аналізу
чинного законодавства
України
та
правозастосовної практики було надано пропозиції органам державної влади
щодо дерегуляції підприємницької діяльності. Зокрема, були направлені
матеріали Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Державній
регуляторній службі щодо необхідності визнання такими, що втратили чинність,
деякі підзаконні нормативно-правові акти, які дублюють або суперечать
законодавчим актам. Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України від
13.05.1996 р. № 493 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі ліцензій на
право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами», наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 14 лютого 2002 року № 42 «Про затвердження Порядку
оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів».
Разом з цим, на розгляд державних органів влади в Україні було направлено низку
пропозицій у сфері боротьби з незаконною торгівлею тютюновими виробами та
захисту споживачів від контрафактної тютюнової продукції, виробленої поза
контролем держави.
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