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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 ³ â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450»

². Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè

Çã³äíî ³ç çì³íàìè äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âíåñåíèìè Çàêîíîì Óêðà¿íè 
â³ä 23 ëèñòîïàäà 2018 ð. ¹ 2628-VIII, çì³íèâñÿ ïðèíöèï âèçíà÷åííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü äëÿ òîâàð³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ îäåðæóâà÷³â – þðèäè÷íèõ îñ³á àáî ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 191.1.1 ïóíêòó 191.1 ñòàòò³ 191 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó ðàç³ ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ îòðèìóâà÷³â áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü º ¿õ ìèòíà âàðò³ñòü.
Çã³äíî ³ç ïóíêòîì 196.1.17 ïóíêòó 196.1 ñòàòò³ 196 öüîãî Êîäåêñó íå º îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ îïåðàö³¿ ç ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òîâàð³â, ñóìàðíà ìèòíà âàðò³ñòü ÿêèõ íå ïåðåâèùóº åêâ³âàëåíò 150 ºâðî, íà àäðåñó îäíîãî îäåðæóâà÷à – þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè – ï³äïðèºìöÿ â îäí³é äåïåø³ â³ä îäíîãî â³äïðàâíèêà ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåííÿõ àáî â îäíîìó âàíòàæ³ åêñïðåñ-ïåðåâ³çíèêà â³ä îäíîãî â³äïðàâíèêà ó ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ.
Âîäíî÷àñ ó ñòàòò³ 234 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çàëèøèëàñü íîðìà ùîäî çàñòîñóâàííÿ ôàêòóðíî¿ âàðòîñò³ ÿê áàçè îïîäàòêóâàííÿ ìèòíèìè ïëàòåæàìè äëÿ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ (ïåðåñèëàþòüñÿ) íà àäðåñó þðèäè÷íèõ îñ³á.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³ Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òîâàðè (çà âèíÿòêîì ï³äàêöèçíèõ), ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ (ïåðåñèëàþòüñÿ) íà àäðåñó îäíîãî îäåðæóâà÷à (þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè) â îäí³é äåïåø³ â³ä îäíîãî â³äïðàâíèêà ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ â³äïðàâëåííÿõ, íà àäðåñó îäíîãî îäåðæóâà÷à (þðèäè÷íî¿ àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè) â îäíîìó âàíòàæ³ åêñïðåñ-ïåðåâ³çíèêà â³ä îäíîãî â³äïðàâíèêà ó ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ, ÿêùî ¿õ ñóìàðíà ôàêòóðíà âàðò³ñòü íå ïåðåâèùóº åêâ³âàëåíò 150 ºâðî, íå º îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ ìèòíèìè ïëàòåæàìè.
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 270 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïðàâèëà îïîäàòêóâàííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåì³ùóþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè:
ìèòîì, êð³ì îñîáëèâèõ âèä³â ìèòà, âñòàíîâëþþòüñÿ öèì Êîäåêñîì òà ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè;
³íøèìè (êð³ì ìèòà) ìèòíèìè ïëàòåæàìè âñòàíîâëþþòüñÿ Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Ìèòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, óðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åí³ çì³íè, âíåñåí³ äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, íåîáõ³äíî ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàêîíîäàâñòâà Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, çàòâåðäæåíå ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450 (äàë³ – Ïîëîæåííÿ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿), â ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ íà áëàíêó ºäèíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî äîêóìåíòà äëÿ äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî íàäõîäÿòü íà àäðåñó äåêëàðàíòà (êð³ì ãðîìàäÿíèíà) òà â³äïîâ³äíî äî Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà/àáî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè º îá’ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ ìèòíèìè ïëàòåæàìè.
Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ óäîñêîíàëåííÿ âèìîã äî çàïîâíåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìèòíèõ äåêëàðàö³é ïîòðåáóþòü îêðåìèõ çì³í íîðìè, íàâåäåí³ â Ïîëîæåíí³ ïðî ìèòí³ äåêëàðàö³¿, ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåñèëàþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ ãðîìàäÿí, òà ïîòðåáóº çì³íè ôîðìà ö³º¿ äåêëàðàö³¿.
Òàêîæ, ó çâ’ÿçêó ³ç äîïîâíåííÿì çã³äíî ³ç çàêîíàìè ñòàòò³ 215 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íîâèìè òîâàðàìè, ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê, ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïîòðåáóº àêòóàë³çàö³¿ ïåðåë³ê òîâàð³â, ââåçåííÿ ÿêèõ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà/àáî ïåðåì³ùåííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòð³øí³ì òðàíçèòîì çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè îáîâ’ÿçêîâîãî íàäàííÿ îðãàíàì äîõîä³â ³ çáîð³â çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â, çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 (äàë³ – Ïåðåë³ê).
Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ â Óêðà¿íó ïðèðîäíîãî ãàçó, ÿêèé êëàñèô³êóºòüñÿ çà êîäîì 2711 21 00 00 çã³äíî ç ÓÊÒÇÅÄ, ïðîïîíóºòüñÿ äîïîâíèòè Ïåðåë³ê íîâèì òîâàðîì «Ãàç ïðèðîäíèé» òà âñòàíîâèòè ó ïðèì³òö³ äî Ïåðåë³êó îêðåì³ âèìîãè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ó ðàç³ ïåðåì³ùåííÿ öüîãî òîâàðó ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè çà ïåð³îäè÷íèìè ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè, à ñàìå âñòàíîâèòè, ùî çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â ï³ä ÷àñ ïåðåì³ùåííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòðiøíiì òðàíçèòîì ïðèðîäíîãî ãàçó çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî ê³ëüê³ñòü òîâàðó â òîâàðí³é ïàðò³¿, ùî ïåðåì³ùóºòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè òðóáîïðîâ³äíèì òðàíñïîðòîì çà ïåð³îäè÷íîþ ìèòíîþ äåêëàðàö³ºþ, ïåðåâèùóº ñóìàðíó ê³ëüê³ñòü òàêîãî òîâàðó, ÿêèé îôîðìëþâàâñÿ ó ìèòíèõ ðåæèìàõ ³ìïîðòó àáî ìèòíîãî ñêëàäó ïðîòÿãîì ïîïåðåäí³õ 365 äí³â çà ìèòíèìè äåêëàðàö³ÿìè, çàïîâíåíèìè ó çâè÷àéíîìó ïîðÿäêó àáî çà äîäàòêîâèìè äåêëàðàö³ÿìè äî ïåð³îäè÷íèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é.

Òàêèì ÷èíîì, óðàõîâóþ÷è çì³íè äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáö³ ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Îñíîâí³ ãðóïè, íà ÿê³ ïðîáëåìà ñïðàâëÿº âïëèâ:
Ãðóïè
Òàê
Í³
Ãðîìàäÿíè

+
Äåðæàâà
+

Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñóá’ºêòè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
+


Âðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ íå ìîæå áóòè çä³éñíåíî çà äîïîìîãîþ:
ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ðåãóëþþòüñÿ âèêëþ÷íî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè;
÷èííèõ ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â, îñê³ëüêè òàê³ àêòè íå â³äïîâ³äàþòü àêòàì âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè òà íå âðåãóëüîâóþòü ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ç óäîñêîíàëåííÿ çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü ìèòíî¿ ñïðàâè.

II. Ö³ë³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ

Ìåòîþ ï³äãîòîâêè ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 ³ â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450» (äàë³ – ïðîºêò ïîñòàíîâè) º:
âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 23 ëèñòîïàäà 2018 ð. ¹ 2628-VIII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà äåÿêèõ ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ïîêðàùåííÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ òà ïåðåãëÿäó ñòàâîê îêðåìèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â» â ÷àñòèí³ çì³íè áàçè îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü äëÿ òîâàð³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ;
óäîñêîíàëåííÿ âèìîã äî âèêîðèñòàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåñèëàþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ ãðîìàäÿí, â ÷àñòèí³ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ïðèì³ðíèê³â äåêëàðàö³¿ ó ðàç³ ¿¿ çàïîâíåííÿ íà ïàïåðîâîìó íîñ³¿;
àêòóàë³çàö³ÿ ôîðìè ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16: âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî äîêóìåíòè, â³äîìîñò³ ñòîñîâíî äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü ïðè ïåðåì³ùåíí³ òîâàð³â; âèêëþ÷åííÿ ãðàô ïðî ñïëàòó àêöèçíîãî çáîðó, îñê³ëüêè ó ðàç³ äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî îïîäàòêîâóþòüñÿ àêöèçíèì çáîðîì, çàñòîñîâóºòüñÿ äåêëàðàö³ÿ ³íøîãî òèïó; ïðîñòàâëÿííÿ â³äáèòêà ïå÷àòêè äåêëàðàíòà ò³ëüêè ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³ ó äåêëàðàíòà òîùî;
óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ äåÿêèõ òîâàð³â íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà/àáî ïåðåì³ùåííÿ ¿õ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòð³øí³ì òðàíçèòîì øëÿõîì îáîâ’ÿçêîâîãî íàäàííÿ îðãàíàì äîõîä³â ³ çáîð³â çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 306 Ìèòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

III. Âèçíà÷åííÿ òà îö³íêà àëüòåðíàòèâíèõ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

1. Àëüòåðíàòèâí³ ñïîñîáè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ:
Âèä àëüòåðíàòèâè
Îïèñ àëüòåðíàòèâè
Àëüòåðíàòèâà 1 

Ïðèéíÿòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 ³ â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450».
Àëüòåðíàòèâà 2 

Çàëèøèòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 450 «Ïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì ìèòíèõ äåêëàðàö³é» òà 
â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó òîâàð³â, ââåçåííÿ ÿêèõ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà/àáî ïåðåì³ùåííÿ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòð³øí³ì òðàíçèòîì çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè îáîâ’ÿçêîâîãî íàäàííÿ îðãàíàì äîõîä³â ³ çáîð³â çàáåçïå÷åííÿ ñïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â» áåç çì³í.

2. Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â äåðæàâè
Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1 
Çàáåçïå÷óºòüñÿ ä³ºâèé ìåõàí³çì äëÿ óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ äåÿêèõ òîâàð³â, çîêðåìà òèõ, ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê, íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà/àáî ïåðåì³ùåííÿ ¿õ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòð³øí³ì òðàíçèòîì.
Ïðèâåäåííÿ çàêîíîäàâñòâà ó â³äïîâ³äí³ñòü äî àêò³â âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè.
Äîäàòêîâ³ âèòðàòè â³äñóòí³. 
Àëüòåðíàòèâà 2 
Â³äñóòí³
Çàëèøàºòüñÿ ÷èííå çàêîíîäàâñòâî áåç çì³í.

3. Ïðÿìîãî âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí íåìàº. 

4. Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ

Îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó ïîñòàíîâè çä³éñíåíà â ÷àñòèí³ âíåñåííÿ çì³í äî Ïåðåë³êó.
Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãàíàõ äîõîä³â ³ çáîð³â ÿê îñîáè, ùî çä³éñíþþòü îïåðàö³¿ ç òîâàðàìè, – 115,7 òèñ., ç íèõ ïðîòÿãîì 2018 ðîêó çä³éñíþâàëè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü 46800 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ çä³éñíþâàëè ³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ 31360 îñ³á.
Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ðåãóëþâàííÿ, çãðóïîâàíà çà êðèòåð³ÿìè «Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëè ó 
2018 ðîö³ ³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ ç îáñÿãîì ³ìïîðòîâàíèõ òîâàð³â çàãàëüíîþ ôàêòóðíîþ âàðò³ñòþ á³ëüøå 200 òèñ. äîë. ÑØÀ», «Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëè ó 2018 ðîö³ ³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ ç îáñÿãîì ³ìïîðòîâàíèõ òîâàð³â çàãàëüíîþ ôàêòóðíîþ âàðò³ñòþ äî 200 òèñ. äîë. ÑØÀ».
Â³äïîâ³äíî ãðóïà «Âåëèê³, ñåðåäí³» ñôîðìîâàíà çà êðèòåð³ºì «Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëè ó 2018 ðîö³ ³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ ç îáñÿãîì ³ìïîðòîâàíèõ òîâàð³â çàãàëüíîþ ôàêòóðíîþ âàðò³ñòþ á³ëüøå 200 òèñ. äîë. ÑØÀ», ãðóïà «Ìàë³, ì³êðî» – çà êðèòåð³ºì «Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëè ó 2018 ðîö³ ³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ ç îáñÿãîì ³ìïîðòîâàíèõ òîâàð³â çàãàëüíîþ ôàêòóðíîþ âàðò³ñòþ äî 200 òèñ. äîë. ÑØÀ».

Ïîêàçíèê
Âåëèê³, ñåðåäí³
Ìàë³, ì³êðî
Ðàçîì
Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ðåãóëþâàííÿ, îäèíèöü
11861
19499
31360
Ïèòîìà âàãà ãðóïè ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³, â³äñîòê³â
37,8%
62,2%
100%

Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1
Â³äñóòí³.
Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè.
Àëüòåðíàòèâà 2
Çàëèøàºòüñÿ ÷èííå çàêîíîäàâñòâî áåç çì³í. 
Â³äñóòí³.

Ñóìàðí³ âèòðàòè çà àëüòåðíàòèâàìè
Ñóìà âèòðàò, ãðèâåíü
Àëüòåðíàòèâà 1. Ñóìàðí³ âèòðàòè ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà âèêîíàííÿ âèìîã ðåãóëþâàííÿ

328168,17
Àëüòåðíàòèâà 2. Ñóìàðí³ âèòðàòè ñóá'ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà âèêîíàííÿ âèìîã ðåãóëþâàííÿ

Â³äñóòí³



IV. Âèá³ð íàéá³ëüø îïòèìàëüíîãî àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

Ðåéòèíã ðåçóëüòàòèâíîñò³ (äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè)
Áàë ðåçóëüòàòèâíîñò³ (çà ÷îòèðèáàëüíîþ ñèñòåìîþ îö³íêè)
Êîìåíòàð³ ùîäî ïðèñâîºííÿ â³äïîâ³äíîãî áàëà
Àëüòåðíàòèâà 1

4
Ö³ë³ ïðèéíÿòòÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà áóäóòü äîñÿãíóò³ ïîâíîþ ì³ðîþ.
Àëüòåðíàòèâà 2

1
Не дозволяє досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Ðåéòèíã ðåçóëüòà-òèâíîñò³
Âèãîäè 
(ï³äñóìîê)
Âèòðàòè (ï³äñóìîê)
Îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ì³ñöÿ àëüòåðíàòèâè ó ðåéòèíãó
Àëüòåðíàòèâà 1
Ïðîºêòîì ïîñòàíîâè ïåðåäáà÷åíî äîïîâíèòè Ïåðåë³ê íîâèìè òîâàðàìè, ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê çã³äíî ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çàêîíàìè äî ñòàòò³ 215 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 21 òðàâíÿ 2012 ð. ¹ 461.
Ïðèéíÿòòÿ ïðîºêòó ïîñòàíîâè íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè ä³ºâèé ìåõàí³çì äëÿ óíåìîæëèâëåííÿ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè íåîáõ³äíèõ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ïðè ââåçåíí³ äåÿêèõ òîâàð³â, çîêðåìà òèõ, ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê, íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà/àáî ïåðåì³ùåííÿ ¿õ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè ïðîõ³äíèì òà âíóòð³øí³ì òðàíçèòîì.
Çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º íàéá³ëüø äîö³ëüíèì.
Âèäàòêè ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ (çàðîá³òíà ïëàòà) òà âèòðàòè ÷àñó äëÿ îôîðìëåííÿ ô³íàíñîâî¿ ãàðàíò³¿ ó âèãëÿä³ âíåñåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â.
Äîçâîëÿº ïîâí³ñòþ äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.
Àëüòåðíàòèâà 2
Çàëèøàºòüñÿ ä³þ÷å ðåãóëþâàííÿ áåç çì³í.
Â³äñóòí³.
Íå äàº çìîãè äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.

V. Ìåõàí³çìè òà çàõîäè, ÿê³ çàáåçïå÷àòü ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè

1. Ìåõàí³çì ä³¿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Îñíîâíèì ìåõàí³çìîì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âèçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º ïðèéíÿòòÿ ïðîºêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà ôàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ¿¿ ïîëîæåíü.
Ï³äãîòîâëåíèì ïðîºêòîì ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ:
çàñòîñóâàííÿ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ íà áëàíêó ºäèíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî äîêóìåíòà ó çâ’ÿçêó ³ç çì³íàìè ïðèíöèïó âèçíà÷åííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ ìèòíèìè ïëàòåæàìè çã³äíî ³ç Ìèòíèì òà Ïîäàòêîâèì êîäåêñàìè Óêðà¿íè äëÿ òîâàð³â, ùî ââîçÿòüñÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ ïîøòîâèõ òà åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ îäåðæóâà÷³â – þðèäè÷íèõ îñ³á àáî ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â;
óäîñêîíàëåííÿ ôîðìè ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿ Ì-16, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ äåêëàðóâàííÿ òîâàð³â, ùî ïåðåñèëàþòüñÿ ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíèõ åêñïðåñ-â³äïðàâëåííÿõ äëÿ ãðîìàäÿí;
äîïîâíåííÿ Ïåðåë³êó äåÿêèìè íîâèìè òîâàðàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç ÿêèõ ñïðàâëÿºòüñÿ àêöèçíèé ïîäàòîê çã³äíî ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çàêîíàìè äî ñòàòò³ 215 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21 òðàâíÿ 
2012 ð. ¹ 461.
 
2. Îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè âïðîâàäæåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà â ä³þ
Для впровадження цього регуляторного акта в дію необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Мінфіну.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не нестимуть додаткових витрат.
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії є необмеженим, оскільки відповідні положення статей Митного та Податкового кодексів України, з урахуванням вимог яких розроблено проєкт постанови, мають необмежений термін дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1. Додаткових надходжень до держбюджету та місцевих бюджетів не передбачається. 
2. Дія акта поширюється на всі підприємства, що здійснюють переміщення товарів через митний кордон України (за станом на 1 січня 2019 року кількість осіб, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів як особи, що здійснюють операції з товарами, – 
115,7 тис., з них протягом 2018 року здійснювали зовнішньоекономічну діяльність 
46800 осіб, у тому числі здійснювали імпортні операції 31360 осіб), і на всі 26 митниць ДФС, що здійснюють митний контроль та оформлення товарів. 
3. Передбачаються додаткові витрати коштів та час платників податків.
4. Рівень поінформованості підприємств високий. Проєкт регуляторного акта розміщено на офіційному вебсайті Мінфіну (www.minfin.gov.ua) та після прийняття буде опублікований в офіційних джерелах.
5. В якості показників результативності розглядатимуться:
кількість митних декларацій, за якими здійснюється митне оформлення товарів за умови обов’язкового надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів;
середній час митного оформлення товарів,  які переміщуються через митний кордон України за умови обов’язкового надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів;
кількість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які переміщують товари через митний кордон України за умови обов’язкового надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом обробки та аналізу інформації, отриманої від митниць ДФС.
Базове відстеження результативності акта буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.
Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через два роки з дня набрання ним чинності.
Виконавець із заходів відстеження – Державна фіскальна служба України (Державна митна служба України).
У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.


В. о. державного секретаря  
Міністерства фінансів України                                                                           О. БОГАЧОВА

Додаток 1 
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва не проводились.
Визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводилось на підставі інформації, отриманої від представників підприємнцтва в липні – серпні 2019 року.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 19499 (одиниць), у тому числі малого та мікропідприємництва 19499 (одиниць);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 62,2 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
* оцінка процедури оформлення фінансової гарантії у вигляді внесення коштів на відповідний рахунок органу доходів і зборів проводиться відповідно до способу досягнення цілей державного регулювання, визначеного Альтернативою 1

Поряд-ко--вий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
-
-
-
2
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
-
-
-
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
-
-
-
4
Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва
-
-
-
5
Інші процедури (уточнити)
-
-
-
6
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
-
Х
-
7
Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
19499
-
-
8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)
-
Х
-
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,17 год. Х 25,13 грн = 4,27 грн
-
-
10
Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
-
-
-
11
Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
-
-
-
12
Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік 
-
-
-
13
Інші процедури (витрати часу для оформлення фінансової гарантії у вигляді внесення коштів на відповідний рахунок органу доходів і зборів: обчислення суми митних платежів, на яку буде оформлятися гарантія; підписання документів для перерахунку коштів на єдиний казначейський рахунок ДФС України, відправка платіжного доручення до банку)
0,5 год. Х 25,13 грн = 12,56 грн
-
-
14
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
16,83 грн
Х
-
15
Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
19499
-
-
16
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
328168,17
Х
-

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державним органом, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання, є Державна фіскальна служба України.
Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)
Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)
Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпада-ють під дію процедури регулю-вання
Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання
1 год.
11770 грн/166 робочих годин за місяць в 2019 році = 70,90 грн / год.
1
19499
1382479,1 
2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
-
-
-
-
-
камеральні
-
-
-
-
-
виїзні
-
-
-
-
-
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
-
-
-
-
-
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
-
-
-
-
-
5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання
-
-
-
-
-
6. Підготовка звітності за результатами регулювання
-
-
-
-
-
7. Інші адміністративні процедури (оформлення попередньої митної декларації з наданням фінансової гарантії у вигляді внесення коштів на відповідний рахунок органу доходів і зборів):
0,05 год.
11770 грн/166 робочих годин за місяць в 2019 році = 70,90 грн / год.
Макси-мально 269
19499
18594343,9
Разом за рік
Х
Х
Х
Х
19976823,0
Сумарно за п'ять років
Х
Х
Х
Х
-
* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер
Показник
Перший рік регулювання (стартовий)
За п’ять років
1
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
-
-
2
Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
328168,17
-
3
Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання
328168,17
-
4
Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
19976823,0
-
5
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
20304991,17
-

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Компенсаторні механізми з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва не пропонуються.


