
Неофіційний переклад 
 

Програма “Генералізована Система Преференцій” (ГСП) 
 
 
За широкої двосторонньої підтримки, в 1974 році Конгрес створив Американську 
програму ГСП, щоб розширити вибір для Американської промисловості та споживачів, 
одночасно створивши економічні можливості для країн, що розвиваються.  Програма ГСП 
надає переваги безмитного статусу для 3 400 товарів з 136 визначених бенефіціарів - 
країн, що розвиваються (БКР) та територій.  Обсяг імпорту з БКР в 2005 році склав 26,7 
мільярдів доларів, що на 18 відсотків більше ніж в 2004 році. 
 
В 1996 році до переліку товарів, що підпадають під безмитний статус, було включено ще 
1400 товарів, які постачаються виключно з найменш розвинених країн – бенефіціарів.  
Наразі до переліку найменш розвинених країн- бенефіціарів входить 41 країна. 
 
Загальний перелік товарів, які підпадають під ГСП, включає більшість оподаткованих 
митними зборами виробів та напів-фабрикатів а також окремі товари сільського 
господарства, рибальства та промислові товари первинної переробки.  Включення деяких 
товарів до режиму ГСП забороняється законом (19 закон США 2463), зокрема, до таких 
товарів належать більшість текстильних виробів, годинники, взуття, ручні сумочки, багаж, 
пласкі текстильні товари, робочі рукавички та інші шкіряні вироби. 
 
Імпортні товари, що підпадають під ГСП мають відповідати наступним вимогам: 

• Товар має входити до розділу товарів, до яких може застосовуватись ГСП 
(позначений А, А+, або А* в Гармонізованій тарифній системі Сполучених 
Штатів). 

• Він має імпортуватись до Сполучених Штатів напряму від визначеного бенефіціара 
– країни, що розвивається (БКР), або асоціації, або проходити через іншу країну в 
запечатаному контейнері. 

• Країна має підпадати під режим ГСП для цього товару. 
• Цей товар має вирощуватись, добуватись, або вироблятись в БКР. 
• Сума вартості, або цінності матеріалів, що виробляються в БКР плюс прямі витрати 

на переробку мають становити не менше 35 відсотків оціночної вартості товару при 
продажі товару на експорт до Сполучених Штатів.  Імпортовані матеріали можуть 
враховуватись до вимоги 35 відсотків доданої вартості, тільки якщо вони “значно 
трансформуються” у нові та інші складові матеріали, які потім використовуються 
для виробництва, або виготовлення відповідного товару на експорт.  “Значно 
трансформовані” означатиме, що митниця США надасть іншу красифікацію 
складовим матеріалам. 

• Експортер/імпортер має зробити запит про безмитний режим в рамках ГСП, 
вказавши “А” перед номером Гармонізованої тарифної системи США, при 
визначенні імпортованого товару на формі 7501. 

 
П’ятнадцять країн-бенефіціарів ГСП також можуть експортувати 15 сертифікованих видів 
товарів ремісництва в рамках ГСП без мита, так як вони мають угоди з сертифікації 
ремесел зі Сполученими Штатами.  Вироби ремісництва включають ткані вручну тканини 
та інші фольклорні та ткані вручну настінні вироби та наволочки. 
 



Обумовлені законом, Обмеження з огляду на конкуренцію (ООК) встановлюють щорічні 
ліміти на обсяг торгівлі в доларах та ринковій долі для використання ГСП на кожний 
товар та країну-бенефіціара.  За законом, режим ГСП на товар, який перевищує ООК, 
припиняється 1 липня наступного календарного року.  Однак, петиції (щоб товари, які 
перевищують ООК від певної країни могли зберегти режим ГСП) з метою зняття ООК 
приймаються і розглядаються щорічно. 
 
Програму ГСП наразі підтверджено до 31 грудня 2006 року.  Президент включив вимогу 
на перезатвердження до бюджету 2007 року. 
 
За більш детальною інформацією про програму ГСП звертайтесь до: 
http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html
 

http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Section_Index.html

