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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2020 р. № 705»

². Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè

Ïîëîæåííÿìè Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ªâðîïåéñüêèì ñï³âòîâàðèñòâîì ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ ³ ¿õí³ìè äåðæàâàìè-÷ëåíàìè, ðàòèô³êîâàíî¿ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 16.09.2014 ¹ 1678-VII (äàë³ – Óãîäà), ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ Óêðà¿íîþ çàõîä³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ â ñï³ëüí³é òðàíçèòí³é ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî ïðîöåäóðó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó â³ä 20.05.1987 (äàë³ – Êîíâåíö³ÿ) (ñòàòòÿ 76).
Êîíâåíö³ÿ º áàçîâèì ì³æíàðîäíèì äîãîâîðîì ì³æ ªÑ òà ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè – ÷ëåíàìè ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Öå äåòàëüíî ïðîïèñàíà ñèñòåìà ïðàâîâèõ íîðì, ùî ðåãóëþº âèìîãè äî ðåæèìó òðàíçèòíèõ ïåðåâåçåíü òîâàð³â òðåò³õ êðà¿í òà òîâàð³â êðà¿í ªÑ ³ êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿. Ç ³íøîãî áîêó, Êîíâåíö³ºþ âèçíà÷åí³ ïðèíöèïè ñï³âðîá³òíèöòâà é âçàºìîäîïîìîãè ìèòíèõ ñëóæá êðà¿í-ó÷àñíèöü Êîíâåíö³¿.
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè Êîíâåíö³¿ áóäü-ÿêà òðåòÿ êðà¿íà ìîæå ñòàòè Äîãîâ³ðíîþ ñòîðîíîþ Êîíâåíö³¿, ÿêùî ¿¿ çàïðîøåíî äåïîçèòàð³ºì Êîíâåíö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ïîçèö³¿ ñòîðîíè ªÑ äëÿ îòðèìàííÿ çàïðîøåííÿ äî Êîíâåíö³¿ Óêðà¿íà ìàº äîâåñòè ñïðîìîæí³ñòü âèêîíóâàòè ¿¿ óìîâè, çîêðåìà, âèêîðèñòîâóþ÷è â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó äî îäíîãî ðîêó íàö³îíàëüíèé ìîäóëü Íîâî¿ êîìï’þòåðèçîâàíî¿ òðàíçèòíî¿ ñèñòåìè (NCTS), ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äîãîâ³ðíèìè ñòîðîíàìè Êîíâåíö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà XV «Íàáëèæåííÿ ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà» äî ãëàâè 5 «Ìèòí³ ïèòàííÿ òà ñïðèÿííÿ òîðã³âë³» Óãîäè Óêðà¿íà âçÿëà çîáîâ’ÿçàííÿ, ùî ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ áóäóòü âïðîâàäæåí³ äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðîòÿãîì 
1 ðîêó ç äàòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ö³ºþ Óãîäîþ.
Òàêèì ÷èíîì, Óêðà¿íà íåñå ïåâí³ ³ì³äæåâ³ âòðàòè â³ä íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ íà ñåáå â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Óãîäè.
Äëÿ çä³éñíåííÿ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ùîäî ó÷àñò³ Óêðà¿íè â ñï³ëüí³é òðàíçèòí³é ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 12.09.2019 ¹ 78-IX «Ïðî ðåæèì ñï³ëüíîãî òðàíçèòó òà çàïðîâàäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ òðàíçèòíî¿ ñèñòåìè» 
(äàë³ – Çàêîí ¹ 78).
Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó ¹ 78 ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ â Óêðà¿í³ áóäå çàáåçïå÷åíî ìîæëèâ³ñòü çàñòîñîâóâàòè óìîâè ðåæèìó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ï³ä ìèòíèì êîíòðîëåì ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ äëÿ Óêðà¿íè Êîíâåíö³ºþ.
Çàêîí ¹ 78 âñòàíîâëþº îñíîâí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ ðåæèìó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó òîâàð³â ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè, ïîðÿäîê ³ óìîâè ïåðåì³ùåííÿ òàêèõ òîâàð³â ï³äïðèºìñòâàìè ìèòíîþ òåðèòîð³ºþ Óêðà¿íè â ðåæèì³ ñï³ëüíîãî òðàíçèòó, çä³éñíåííÿ ìèòíèõ ôîðìàëüíîñòåé, çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çìó ãàðàíòóâàííÿ ñïëàòè ìèòíîãî áîðãó, çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü òà ³íø³ îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ðåæèìó ñï³ëüíîãî òðàíçèòó.
Òàêîæ Çàêîíîì ¹ 78 ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâîì äîçâîë³â íà çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü:
1) çàãàëüíà ô³íàíñîâà ãàðàíò³ÿ, çàãàëüíà ô³íàíñîâà ãàðàíò³ÿ ³ç çìåíøåííÿì ðîçì³ðó çàáåçïå÷åííÿ áàçîâî¿ ñóìè íà 50 â³äñîòê³â, çàãàëüíà ô³íàíñîâà ãàðàíò³ÿ ³ç çìåíøåííÿì ðîçì³ðó çàáåçïå÷åííÿ áàçîâî¿ ñóìè íà 70 â³äñîòê³â, çâ³ëüíåííÿ â³ä ãàðàíò³¿;
2) ñàìîñò³éíå íàêëàäàííÿ ïëîìá ñïåö³àëüíîãî òèïó;
3) àâòîðèçîâàíèé âàíòàæîâ³äïðàâíèê;
4) àâòîðèçîâàíèé âàíòàæîîäåðæóâà÷;
5) ìèòíà äåêëàðàö³ÿ ç îáìåæåíèì îáñÿãîì äàíèõ.
Äîçâ³ë íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü íàäàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâó, ÿêùî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ìèòíó ïîë³òèêó, îö³íêè òàêîãî ï³äïðèºìñòâà âñòàíîâëåíî éîãî â³äïîâ³äí³ñòü óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 32 Çàêîíó ¹78 ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ ï³äïðèºìñòâî ïîâèííî äîòðèìóâàòèñÿ óìîâ äëÿ íàäàííÿ äîçâîë³â íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü. Ìèòí³ îðãàíè çä³éñíþþòü ìîí³òîðèíã â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çàçíà÷åíèì óìîâàì.
Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 35 Çàêîíó ¹ 78 ï³ñëÿ íàäàííÿ ï³äïðèºìñòâó äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ ìèòí³ îðãàíè çä³éñíþþòü êîìïëåêñ çàõîä³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà â³äïîâ³äí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ (ìîí³òîðèíã â³äïîâ³äíîñò³).
Ïðè öüîìó ïóíêòîì 7 ÷àñòèíè äåâ’ÿòî¿ ñòàòò³ 32 Çàêîíó ¹ 78 ïåðåäáà÷åíî, ùî  Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ôîðìó ïëàíó, ïîðÿäîê ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ìèòíèìè îðãàíàìè ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, óðàõîâóþ÷è ïîëîæåííÿ Çàêîíó ¹ 78, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáëåíí³ â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêèé ðåãóëþº öå ïèòàííÿ.
Ñòàíîì íà êâ³òåíü 2021 ðîêó íà îáë³êó â ìèòíèõ îðãàíàõ ïåðåáóâàº ïîíàä 147 òèñ. ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ðåãóëþâàííÿ. Ç íèõ áëèçüêî 51 òèñ. çä³éñíþâàëè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ó 2020 ðîö³.
Îäíàê íà ñüîãîäí³ ùå â³äñóòí³ ñóá’ºêòè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ îòðèìàëè äîçâ³ë íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ.
Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ìèòíîþ ñòàòèñòèêîþ ó 2020 ðîö³ áóëî îôîðìëåíî 4 464,6 òèñ. ìèòíèõ äåêëàðàö³é (ç ÿêèõ: 985,1 òèñ. (22%) – íà âèâåçåííÿ, 3050,8 òèñ. (68%) – íà ââåçåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ó âíóòð³øíüîìó òðàíçèò³).
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü îôîðìëåíèõ ìèòíèõ äåêëàðàö³é íà îäíó îñîáó ñòàíîâèòü 89 ìèòíèõ äåêëàðàö³é íà ð³ê (ç óðàõóâàííÿì äåêëàðàö³é, îôîðìëåíèõ ó ðåæèì³ òðàíçèòó).
Òàêèì ÷èíîì ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî çàö³êàâëåí³ñòü ó îòðèìàíí³ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ ìîæå âèíèêíóòè ó íåâèçíà÷åíî¿ ê³ëüêîñò³ ñóá’ºêò³â çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Íà ïðèêëàä³ äàíèõ ïî äâîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè (ì. Äí³ïðî òà ì. Êè¿â), çã³äíî ç íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïîñëóã ìèòíèõ òåðì³íàë³â ç îáñëóãîâóâàííÿ îäíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî çàñîáó ñòàíîâèòü 750 ãðí òà 
1050 ãðí ó ì. Äí³ïð³ òà ì. Êèºâ³ â³äïîâ³äíî.
Òîìó, îñê³ëüêè ï³äïðèºìñòâî, ùî îòðèìàº äîçâ³ë íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ «àâòîðèçîâàíèé âàíòàæîâ³äïðàâíèê» àáî «àâòîðèçîâàíèé âàíòàæîîäåðæóâà÷», ôàêòè÷íî óíèêíå íåîáõ³äíîñò³ íåñòè äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà ïîñëóãè ìèòíèõ òåðì³íàë³â ç îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, çìåíøåííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâ íà îïëàòó ïîñëóã ìèòíèõ òåðì³íàë³â, ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèì ï³äïðèºìñòâîì âêàçàíèõ äîçâîë³â íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü, â ñåðåäíüîìó ìîæå ñòàíîâèòè 900 ãðí äëÿ îôîðìëåííÿ îäíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó. Àëå ïðè öüîìó ìèòí³ îðãàíè ìàþòü çä³éñíþâàòè â³äïîâ³äíèé ìîí³òîðèíã â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì, çàçíà÷åíèì ó òàêèõ äîçâîëàõ.

Îñíîâí³ ãðóïè (ï³äãðóïè), íà ÿê³ ïðîáëåìà ìàº âïëèâ:
Ãðóïè (ï³äãðóïè)
Òàê
Í³
Ãðîìàäÿíè

+
Äåðæàâà
+

Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ
+

ó òîìó ÷èñë³ ñóá’ºêòè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà
+

	Ïèòîìó âàãó ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà çàçíà÷èòè íåìîæëèâî, îñê³ëüêè ïðîáëåìà îäíàêîâî âïëèâàº íà âñ³õ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ äîõîäó ³ íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèòðàò ñóá’ºêò³â.


Âðåãóëþâàííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ íå ìîæå áóòè çä³éñíåíî çà äîïîìîãîþ:
ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â, îñê³ëüêè òàê³ ïèòàííÿ ðåãóëþþòüñÿ âèêëþ÷íî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè;
÷èííîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà, îñê³ëüêè íà ñüîãîäí³ àêò, ÿêèé ðåãóëþº â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ, â³äñóòí³é.
Îòæå, çà òàêèõ îáñòàâèí íà âèêîíàííÿ âèìîã, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 7 ÷àñòèíè äåâ’ÿòî¿ ñòàòò³ 32 Çàêîíó ¹ 78, à òàêîæ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíèõ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè òà ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 ùîäî îòðèìàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ äîçâîë³â íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü ó ðàìêàõ íàö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ òðàíçèòíî¿ ñèñòåìè ìàº áóòè ïðèéíÿòî â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

II. Ö³ë³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ

Ïðîåêò ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ùî ïåðåäáà÷àº çàòâåðäæåííÿ ôîðìè ïëàíó, ïîðÿäêó ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ìèòíèìè îðãàíàìè ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ, ï³äãîòîâëåíî ç ìåòîþ:
1) çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ çîáîâ’ÿçàíü â ðàìêàõ âèêîíàííÿ Óãîäè;
2) ðåàë³çàö³¿ çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíîãî ïðàâà ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàëè äîçâîëè íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü, êîðèñòóâàòèñÿ ¿õ ïåðåâàãàìè, à òàêîæ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü ìèòíèõ îðãàí³â ùîäî çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü çà â³äïîâ³äí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ (ìîí³òîðèíã â³äïîâ³äíîñò³).

III. Âèçíà÷åííÿ òà îö³íêà àëüòåðíàòèâíèõ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé

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

Çàòâåðäæåííÿ ôîðìè ïëàíó, ïîðÿäêó ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ìèòíèìè îðãàíàìè ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12 ñåðïíÿ 2020 ð. ¹ 705»
Àëüòåðíàòèâà 2 

Â³äñóòí³ñòü ðåãóëþâàííÿ, òîáòî íåïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12 ñåðïíÿ 2020 ð. ¹ 705»
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî àëüòåðíàòèâíîãî ñïîñîáó äîñÿãòè âèçíà÷åíèõ ó 
ðîçä³ë³ ²² öüîãî àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, í³æ ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 12 ñåðïíÿ 2020 ð. ¹ 705» íå ³ñíóº. 
2. Îö³íêà âèáðàíèõ àëüòåðíàòèâíèõ ñïîñîá³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé: 
1) îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â äåðæàâè:
Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1 
1) çàáåçïå÷åííÿ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 ùîäî çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ;
2) ÷³òêå âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ä³é ìèòíèõ îðãàí³â ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ;
3) ³ì³äæåâ³ âèãîäè âèñîê³, îñê³ëüêè ïðèéíÿòòÿ íîâîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè çîáîâ’ÿçàííÿ, âçÿò³ Óêðà¿íîþ â ðàìêàõ Óãîäè.
Ê³íöåâîþ ìåòîþ ïðèºäíàííÿ Óêðà¿íè äî Êîíâåíö³¿ º ñòâîðåííÿ íàñêð³çíîãî êîíòðîëþ çà òðàíçèòíèìè ïåðåì³ùåííÿìè ì³æ êðà¿íàìè ó÷àñíèöÿìè Êîíâåíö³¿, ùî º ñóòòºâèì çàõîäîì ì³æíàðîäíîãî ìèòíîãî ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó.
Â³äñóòí³.
Âèêîíàííÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà çàáåçïå÷óºòüñÿ â ìåæàõ êîøòîðèñíèõ âèòðàò íà óòðèìàííÿ ìèòíèõ îðãàí³â òà àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³.
Àëüòåðíàòèâà 2 
Â³äñóòí³
1) íåìîæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 ùîäî ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ çà íà íàäàíèìè ï³äïðèºìñòâàì äîçâîëàìè íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ;
2) íåìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè çîáîâ’ÿçàííÿ, âçÿò³ Óêðà¿íîþ â ðàìêàõ Óãîäè;
3) ïðåòåíç³¿ â³ä êðà¿í, ÿê³ º ñòîðîíàìè ì³æíàðîäíèõ óãîä òà Êîíâåíö³¿, çîêðåìà ç áîêó áóäü-ÿêî¿ ç êðà¿í ªÑ, ùîäî íåâèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ âëàñíèõ çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ â³äïîâ³äíî äî Óãîäè, à òàêîæ ñêàñóâàííÿ âñòóïó Óêðà¿íè äî Êîíâåíö³¿, â òîìó ÷èñë³ ìîæóòü áóòè ³í³ö³éîâàí³ ïðîöåäóðè âèð³øåííÿ ñïîð³â òà çàñòîñîâàí³ â³äïîâ³äí³ íåãàòèâí³ çàõîäè.

2) ïðîåêò ïîñòàíîâè íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí;



3) îö³íêà âïëèâó íà ñôåðó ³íòåðåñ³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.
Îñê³ëüêè íà ñüîãîäí³øí³é äåíü æîäíèé ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ùå íå îòðèìàâ äîçâ³ë íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ ðîáèìî ïðèïóùåííÿ, ùî ä³ÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ïîøèðþºòüñÿ íà îäíîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà. 
Ïîêàçíèê
Âåëèê³
Ñåðåäí³
Ìàë³
Ì³êðî
Ðàçîì
Ê³ëüê³ñòü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ï³äïàäàþòü ï³ä ä³þ ðåãóëþâàííÿ, îäèíèöü
1



1
Ïèòîìà âàãà ãðóïè ó çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³, â³äñîòê³â
100



Õ
Ðîçðàõóíêè âèòðàò íà îäíîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ âèíèêàþòü âíàñë³äîê ä³¿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà íàâåäåí³ ó äîäàòêó.
 
Âèä àëüòåðíàòèâè
Âèãîäè
Âèòðàòè
Àëüòåðíàòèâà 1 
1) çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ äîòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè óìîâ äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïåðåâàãàìè, ùî íàäàþòü òàê³ äîçâîëè;
2) çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³¿ ìàòåð³àëüíèõ òà ÷àñîâèõ âèòðàò ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî îòðèìàº äîçâ³ë íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ.
Íàïðèêëàä, ó ðàç³ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ «àâòîðèçîâàíèé âàíòàæîâ³äïðàâíèê» àáî «àâòîðèçîâàíèé âàíòàæîîäåðæóâà÷» ï³äïðèºìñòâî ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçì³ùåííÿì òîâàð³â ³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ìèòíèõ òåðì³íàëàõ.
Ñåðåäí³é ðîçì³ð åêîíîì³¿ âèòðàò íà îïëàòó ïîñëóã ìèòíèõ òåðì³íàë³â ó ñåðåäíüîìó ìîæå ñòàíîâèòè áëèçüêî 
900 ãðí ç îäíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.
Àëå ïðè öüîìó ìàº áóòè çàáåçïå÷åíèé ä³ºâèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ï³äïðèºìñòâîì óìîâ, çàçíà÷åíèõ ó äîçâîë³.
Âèòðàòè îáðàõîâàí³ â äîäàòêó.
Àëüòåðíàòèâà 2

Â³äñóòí³
1) â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ äîòðèìàííÿ ï³äïðèºìñòâîì óìîâ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ;
2) íåìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè çìåíøåííÿ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

Ê³ëüê³ñíî âèçíà÷åí³ âèòðàòè, ÿê³ áóäóòü âèíèêàòè âíàñë³äîê ä³¿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà ó ïåðøèé ð³ê ä³¿ äëÿ îäíîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ âåëèêîãî ï³äïðèºìíèöòâà:
Ñóìàðí³ âèòðàòè çà àëüòåðíàòèâàìè
Ñóìà âèòðàò, ãðèâåíü
Àëüòåðíàòèâà 1. 
26 035
Àëüòåðíàòèâà 2. 
80 100

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
Àëüòåðíàòèâà 1 äîçâîëÿº ïîâí³ñòþ äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ áåç äîäàòêîâèõ âèòðàò äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà äåðæàâè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàþòü äîçâîëè íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü, çìåíøèòè ÷àñîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè.
Àëüòåðíàòèâà 2

1
Не дозволяє досягнути поставлених цілей державного регулювання та призведе до неможливості ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 ùîäî ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ.

Ðåéòèíã ðåçóëüòà-òèâíîñò³
Âèãîäè 
(ï³äñóìîê)
Âèòðàòè (ï³äñóìîê)
Îá´ðóíòóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ì³ñöÿ àëüòåðíàòèâè ó ðåéòèíãó
Àëüòåðíàòèâà 1
1) âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, âèçíà÷åíèõ íîðìàìè Çàêîíó ¹ 78;
2) çàáåçïå÷åííÿ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 ùîäî çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ;
3) çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè, âèçíà÷åíèõ Óãîäîþ;
4) çìåíøåííÿ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî îòðèìàþòü äîçâîëè íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü.
Çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º íåîáõ³äíèì.
Â³äñóòí³. 

Íàéîïòèìàëüí³øà ³ç çàïðîïîíîâàíèõ àëüòåðíàòèâ, îñê³ëüêè äàº çìîãó äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ òà º âèã³äíîþ ÿê äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, òàê ³ äëÿ äåðæàâè
Àëüòåðíàòèâà 2
Â³äñóòí³

	не узгоджується з положеннями чинного законодавства та може призвести до неможливості ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó ¹ 78 ùîäî çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ òðàíçèòíèõ ñïðîùåíü;
	íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè â ðàìêàõ Óãîäè.

ª íàéã³ðøîþ, îñê³ëüêè íà â³äì³íó â³ä àëüòåðíàòèâè 1 íå äàº çìîãè äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ.

Ðåéòèíã
Àðãóìåíòè ùîäî ïåðåâàãè îáðàíî¿ àëüòåðíàòèâè / ïðè÷èíè â³äìîâè â³ä àëüòåðíàòèâè
Îö³íêà ðèçèêó çîâí³øí³õ ÷èííèê³â íà ä³þ çàïðîïîíîâàíîãî ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Àëüòåðíàòèâà 1
Àëüòåðíàòèâà 1 äîçâîëÿº ïîâí³ñòþ äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ áåç áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ âèòðàò äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà äåðæàâè
Ïðîåêò ïîñòàíîâè º ï³äçàêîííèì àêòîì, ÿêèé ìîæå ïîòðåáóâàòè âíåñåííÿ çì³í ó ðàç³ çì³í â³äïîâ³äíèõ íîðì Çàêîíó ¹ 78
Àëüòåðíàòèâà 2
Ó ðàç³ îáðàííÿ àëüòåðíàòèâè 2  ïîëîæåííÿ Çàêîíó ¹ 78 íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ íà ïðàêòèö³.
-

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

1. Ìåõàí³çì ä³¿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Ðåàë³çàö³ÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó ïîñòàíîâè òà ôàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ïîëîæåíü.
Ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó àêòà çàáåçïå÷èòü ìîæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü ñòàòåé 4, 32, 35, 36 òà 40 Çàêîíó ¹ 78, çîêðåìà ùîäî çàòâåðäæåííÿ:
ôîðìè ïëàíó çä³éñíåííÿ ìèòíèìè îðãàíàìè ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ;
ïîðÿäêó ïëàíóâàííÿ òà çä³éñíåííÿ ìèòíèìè îðãàíàìè ìîí³òîðèíãó â³äïîâ³äíîñò³ ï³äïðèºìñòâà óìîâàì äëÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ñïðîùåííÿ.

2. Îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè âïðîâàäæåííÿ ðåãóëÿòîðíîãî àêòà â ä³þ
Для впровадження 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

Проект постанови не встановлює додаткових вимог чи обов’язків для суб’єктів господарювання.
Розрахунок витрат, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, одного суб’єкта господарювання великого підприємництва наведено у додатку. 
Тест малого підприємництва (М-тест) не проводився, оскільки зроблено припущення, що дія акта поширюється на одного суб’єкта великого підприємництва.
Виконання вимог регуляторного акта буде забезпечено існуючими у структурі митних органів підрозділами та здійснюватиметься в межах кошторисних витрат на утримання митних органів.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії є обмеженим, оскільки відповідно до пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 78 зазначений Закон діє до набрання чинності для України Конвенцією.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – 0.
2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - 1 (згідно з припущенням).
3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, – 720 год та 26 тис грн. 
4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – 100%.
5. Кількість скарг, що надходитимуть до Держмитслужби, щодо дій митниць при здійсненні моніторингу відповідності підприємств умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
6. Кількість проведених протягом звітного періоду заходів з моніторингу відповідності підприємств умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
7. Кількість підприємств, у яких за результатами проведення моніторингу виявлено невідповідність умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення.
Кількісні значення показників 5, 6, 7 будуть встановдені статистичним методом під час проведення базового відстеження результативності акта.

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 Держмитслужби.
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.
Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акта.
Виконавець із заходів відстеження – Державна митна служба України.
У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Перший заступник
Міністра фінансів України 				                         Денис УЛЮТІНДодаток
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Альтернатива 1
Поряд-ковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
-
-
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
-
-
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
-
-
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо),гривень
Ознайомлення з регуляторним актом 
1 роб. год *36,11 грн = 36,11 грн.
Проведення моніторингу відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
Тривалість заходів моніторингу максимально  1 квартал  90*8=720 годин
Вартість 1 роб. год. виходячи з мінімальної заробітної плати 36,11 грн
720*36,11=25 999 грн
26 035
129 995
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
Отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
0
0
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень


7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень


8
Інше (уточнити), гривень


9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
26 035
129 995
10
Кількість суб’єктів господарювання великого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
1
1
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень
26 035
129 995

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Альтернатива 2
Поряд-ковий номер
Витрати
За перший рік
За п’ять років
1
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
-
-
2
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
-
-
3
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень
-
-
4
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо),гривень
Проведення моніторингу відповідності підприємства умовам для надання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
0
0
5
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
Отримання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення
0
0
6
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень


7
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень


8
Інше (уточнити), гривень
Витрати на оплату послуг митних терміналів
Середні кількість оформлених митних декларації на 1 особу на рік – 89 шт
Середні витрати на оплату послуг митних терміналів – 900 грн з 1 транспортного засобу
89*900=80 100 грн
80 100
400 500
9
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
80 100
400 500
10
Кількість суб’єктів господарювання великого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
1
1
11
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень
80 100
400 500


