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Щодомитних тарифів на імпорт 
окремих продовольчих товарів в АНДР  

 
Інформуємо, що з метою відновлення платіжного балансу економіки 

Алжирської Народної Демократичної Республіки, а також стимулювання 
національного внутрішнього виробництва, у рамках закону країни про 
рефінансування на 2018 р., в Алжирі згідно з постановою КМ АНДР № 916 від 13 
жовтня 2018 р. найближчим часом заплановано запровадження Тимчасового 
додаткового права на закупівлю імпортованої продукції(DAPS) для певної 
категорії продовольчих товарів, призначених для споживання в середині країни. 
Розмір цьогододаткового податку коливатиметьсяу межах від 30 до 200%.  

Зазначена пропозиція є частиною Положення про захист вітчизняного 
виробника, затвердженого розпорядженням уряду країни № 03-04 від 19 липня 
2003 р., що стосується загальних правил імпорту та експорту відповідних 
категорій товарів. Окрім цього, такі заходи ґрунтуються на правилах Світової 
організації торгівлі (СОТ), яка, у виняткових випадках, дозволяє зацікавленим 
країнам вживати заходи для захисту національного виробництва від значного 
впливу імпорту, якийможе зашкоджувати економіці держави. 

Слід зазначити, що конкретні види продуктів,а також відповідні тарифи 
встановлюються Міністром торгівлі АНДР після здійснення відповідних 
консультацій з Міжгалузевою комісією, яка відповідає за моніторинг безпекових 
заходів, Алжирською торгово-промисловою палатою, а також зацікавленими 
профільними організаціями. З огляду на те, що режим DAPS є тимчасовою 
необхідністю, а не повною забороною на ввезення до країни продовольчих товарів 
конкретних груп та категорій, термін його дії становитиме від 3 до 5 років.  

Зі слів Міністра торгівлі АНДР С. Джеллаба, формування відповідного 
списку товарів, на які буде поширюватися режим DAPS знаходиться на 
завершальній стадії.Його кінцеве оприлюднення заплановано найближчим часом. 
Заданими згаданого алжирського високопосадовця, основною метою 
запровадження таких заходів є з одногобоку захист національного виробника, а з 
іншої -  стимулювання зовнішньої торгівлі країни. 



Попередній список основних видів товарів, на які 
поширюватиметьсяТимчасове додаткове право на закупівлю імпортованої 
продукції,наведений у таблиці №1(додається разом із перекладом). 

У результаті запланованого введення режиму DAPS, уряд Алжиру 
розраховує на імпорт товарів у розмірі 44 млрд. дол. США у 2019 році. Протягом 
наступних двох років імпорт прогнозується на рівні 42,9 млрд. дол. США (2020 р.) 
та 41,8 млрд. дол. США (2021 р.).  

З огляду на викладене вважаємо, щоукраїнським підприємствам, установам 
та організаціям, які здійснюють свою діяльність у сільськогосподарському 
секторі, слід звернути увагу на категорії продовольчих товарів, ввезення яких до 
Алжиру підлягає обов’язковому додатковому оподаткуванню відповідно до 
встановленої компетентними алжирськими органами митною процедурою.     

 
Додаток: таблиця товарів, що підлягають тимчасовому додатковому 

оподаткуванню разом із перекладом українською мовою, усього на 4арк.  
 
Надсилається в порядку інформування та для можливого врахування.   
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