АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру
суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва,
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва,
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
I. Визначення проблеми
Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих
податків і зборів» (далі – Закон № 2628) внесено зміни до Податкового кодексу
України (далі – Кодекс) та, зокрема, до Закону України від 19 грудня 1995 року
№ 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
(далі – Закон № 481).
Зазначеними змінами з 1 липня 2019 року запроваджується, зокрема,
ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.
Крім того, зміни стосуються розширення переліку продукції, для
виробництва якої використовується спирт етиловий за нульовою ставкою
акцизного податку, а також питань, пов’язаних з роботою окремих реєстрів
(Єдиного реєстру акцизних накладних, Єдиного державного реєстру
витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі
тощо).
Діючі на даний час нормативно-правові акти з врегулювання зазначених
вище питань не дають можливості суб’єктам господарювання та
контролюючим органам реалізувати норми Кодексу та Закону № 481, що
набирають чинності з 1 липня 2019 року.
Отже, реалізація норм Закону № 2628 потребує затвердження Порядку
ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали
ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
пальним (далі – Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) та внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.
Неприйняття постанови призведе до відсутності Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального, до виникнення непорозумінь між
контролюючими органами та платниками податку в частині адміністрування
акцизного податку за операціями з реалізації пального та спирту етилового,
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оскільки в такому випадку платники податку не зможуть здійснювати
зазначені операції та нараховувати і сплачувати акцизний податок з цих
операцій до бюджету.
Крім того, у разі неприйняття постанови суб’єкти господарювання виробники продукції хімічного і технічного призначення, оцту, парфумернокосметичної продукції, не зможуть отримувати спирт етиловий за нульовою
ставкою акцизного податку, з оформленням податкового векселя як гарантії
його цільового використання.
У зв’язку з цим та відповідно до вимог чинного законодавства розроблено
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали
ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
(далі – проект постанови).
Отже, перша проблема, що потребує врегулювання і на вирішення якої
спрямовано проект регуляторного акта – забезпечення виконання норм Кодексу
та Закону № 481, що набирають чинності з 1 липня 2019 року, запровадження
Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального та надання можливості
суб’єктам господарювання та платникам податку здійснювати з 1 липня
2019 року операції з реалізації пального або спирту етилового з дотриманням
норм чинного законодавства. Друга проблема – удосконалення контролю за
обігом та реалізацією пального та спирту етилового, унеможливлення ухилення
від сплати податків.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)

Так

Громадяни

Ні
+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого
підприємництва*

+

* Тест малого підприємництва (М-Тест) до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право
виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та
роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» додається.

Врегулювання зазначених питань у частині оподаткування акцизним
податком не може бути здійснено за допомогою:
ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно
нормативно-правовими актами;
чинних регуляторних актів, оскільки їх редакція не дає змоги виконати
вимоги Кодексу.
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II. Цілі державного регулювання
Основною метою підготовки проекту постанови є затвердження Порядку
ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального та приведення
актів Кабінету Міністрів України у відповідність із вимогами чинного
законодавства.
Поставлена мета досягається шляхом прийняття постанови Кабінету
Міністрів України.
Прийняття та реалізація проекту постанови буде сприяти:
виконанню норм Кодексу та Закону № 481;
удосконаленню контролю за обігом пального та спирту етилового.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Існують два способи досягнення цілей у цій сфері державного
регулювання:
перший спосіб – прийняття проекту постанови, що дасть змогу досягти
визначених цілей державного регулювання та забезпечити реалізацію норм
Закону № 2628 та приведення у відповідність до вимог Кодексу окремих
нормативно-правових актів;
другий спосіб – невтручання і залишення існуючої ситуації без змін.
Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки у разі залишення ситуації без змін
неможливе досягнення визначених цілей.
Отже, єдиним доцільним варіантом врегулювання питання є прийняття
проекту постанови.
1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:
Вид
альтернативи
Альтернатива 1

Опис альтернативи
Затвердити розроблений нормативно-правовий акт

Альтернатива 2

Залишення ситуації без змін.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи
Альтернатива 1

Вигоди
1.
Забезпечення належного
виконання функцій держави
стосовно
упорядкування
контролю
за
обігом
та
реалізацією пального та спирту
етилового.
2.
Забезпечення
ведення

Витрати
Впровадження норм проекту постанови
потребує
оновлення
програмного
забезпечення, яке здійснюється в межах
фінансування ДФС.
При цьому, ведення Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального буде
здійснюватися
5-ма
головними
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Єдиного реєстру ліцензіатів та
місць обігу пального, а також
відкритого
доступу
до
інформації, що міститься в
ньому.
3.
Забезпечення контролю з
боку держави
за цільовим
використанням
спирту
етилового, що оподатковується
за
нульовою
ставкою
акцизного
податку
та
використовується
для
виробництва
окремої
продукції.
4.
Забезпечення приведення
у відповідність із нормами
Кодексу ведення
Єдиного
реєстру акцизних накладних,
Єдиного державного реєстру
витратомірів-лічильників
і
рівнемірів - лічильників рівня
пального у резервуарі та
Єдиного державного реєстру
витратомірів - лічильників
обсягу виробленого спирту
етилового.
Альтернатива 2

Відсутні

державними інспекторами-ревізорами
(центральний апарат ДФС) та будуть
задіяні по 2 інспектори на кожний
територіальний орган ДФС (25х2=100
осіб).
Отже, витрати держави на ведення
Єдиного реєстру ліцензіатів та місць
обігу пального за рік становитимуть:
(5 фахівців х 45** грн. за год. х 1 робочу
годину на добу х 20,8 днів* + 100
фахівців х 29*** грн. за год. х 1 робочу
годину на добу х 20,8 днів*) х 12 =
780 000 грн.

Залишення ситуації без змін може
призвести до виникнення непорозумінь
між контролюючими органами та
платниками
податку
в
частині
адміністрування акцизного податку за
операціями з реалізації пального або
спирту етилового, оскільки у разі
неприйняття проекту постанови чинні
редакції постанов будуть суперечити
нормам Кодексу.

* середньомісячна кількість робочих днів відповідно до листа Міністерства соціальної політики України
від 08.08.2018 № 78/0/206-18 про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік;
** середня зарплата головного інспектора центрального апарату ДФС за 1 годину;
*** середня зарплата інспектора територіальних органів ДФС за 1 годину.

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Проект постанови не належить до сфери регулювання цивільних відносин
та не розповсюджується на сферу інтересів громадян.
4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
З 1 липня 2019 року відповідно до Закону № 2628 запроваджується
ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.
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До набрання чинності Законом № 2628 ліцензування таких видів
діяльності не здійснювалося.
Отже, на сьогодні точну кількість суб’єктів господарювання, які матимуть
намір отримати ліцензію на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну
торгівлю пальним, встановити неможливо.
Разом з цим, відповідно до інформаційної системи ІС «Податковий блок»
платниками акцизного податку з реалізації пального станом на 25.01.2019
зареєстровано 6 900 суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію
пального (оптову та роздрібну торгівлю), якими зазначено відомості щодо
наявності пунктів з реалізації пального у кількості 22 600 одиниць.
Кількість виробників спирту етилового визначена на підставі даних
Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового та становить
22 суб’єкти господарювання.
Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання,
одиниць*

49

61

247

6565

6922

Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

0,7

0,9

3,6

94,8

Х

* розподіл платників акцизного податку за критеріями здійснювався на підставі даних інформаційної системи
ІС «Податковий блок» щодо платників акцизного податку з реалізації пального та інформації щодо виробників
спирту етилового на підставі даних Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового.

Вид
альтернативи
Альтернатива 1

Вигоди
1.
Правильне застосування
чинного
законодавства
платниками акцизного податку,
які здійснюють реалізацію
пального або спирту етилового.
2.
Забезпечення відкритого
доступу
суб’єктів
господарювання до інформації,
що міститься у Єдиному
реєстрі ліцензіатів та місць
обігу пального, що відповідає
принципу відкритості процесу
ліцензування.
3.
Забезпечення можливості
суб’єктам
господарювання
(виробникам
продукції

Витрати
Основні
витрати
суб’єктів
господарювання (виробників продукції
хімічного і технічного призначення,
оцту,
парфумерно-косметичної
продукції)
будуть пов’язанні зі
складанням та погашенням податкового
векселя, авальованого банком, який
подається до органів ДФС.
За попередніми розрахунками, ймовірні
витрати суб’єкта господарювання на
складання
податкового
векселя,
постановку на облік та погашення у
контролюючому органі становитимуть:
2,5 год. х 25,13 грн. за год. х 12 міс. =
753,9 грн. на рік
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хімічного
і
технічного
призначення,
оцту,
парфумерно-косметичної
продукції)
здійснювати
використання при виробництві
спирту етилового за пільговою
ставкою
з
оформленням
податкового
векселя,
авальованого банком.
Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні
Платники податку не зможуть з
1 липня 2019 року здійснювати операції
з реалізації пального або спирту
етилового з дотриманням норм Кодексу.
Зазначене
може
призвести
до
непорозумінь між контролюючими
органами та платниками податку.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,
гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання

–

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання

–

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг
Бал
результативності
результативності
(досягнення
(за
цілей під час
чотирибальною
вирішення
системою оцінки)
проблеми)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1
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Альтернатива 1 дає змогу повністю досягнути
поставлених цілей державного регулювання при
витратах держави в межах фінансування ДФС
(витрати держави на ведення Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального за рік
становитимуть 780000 гривень) та суб’єктів
господарювання (виробників окремої продукції) 753,9 грн. на рік

Альтернатива 2

1

Альтернатива 2:
не дає можливості:
реалізувати норми Закону № 2628;
досягнути поставлених цілей
регулювання

державного
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Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок)

Альтернатива 1

1.
Забезпечення
належного
виконання
функцій
держави
стосовно упорядкування
контролю за обігом та
реалізацією пального та
спирту етилового.
2.
Забезпечення
ведення Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу
пального,
а
також
відкритого доступу до
інформації, що міститься
в ньому.
3.
Забезпечення
виконання норм Кодексу
в частині оформлення за
нульовою
ставкою
акцизного
податку
спирту етилового, що
використовується
для
виробництва
окремої
продукції.
4.
Забезпечення
ведення
ДФС
відповідних
реєстрів
(Єдиного
реєстру
акцизних
накладних,
Єдиного
державного
реєстру витратомірів лічильників
обсягу
виробленого
спирту
етилового,
Єдиного
державного
реєстру
витратомірів-лічильників
і рівнемірів - лічильників
рівня
пального
у
резервуарі)
згідно
з
вимогами Кодексу.

Альтернатива 2

Відсутні

Витрати (підсумок)

Основні
витрати
держави
для
досягнення
поставлених
цілей
державного
регулювання
знаходяться в межах
фінансування
ДФС
(витрати держави на
ведення
Єдиного
реєстру ліцензіатів та
місць обігу пального за
рік
становитимуть
780000 гривень).
Основні
витрати
суб’єктів
господарювання
(виробників продукції
хімічного і технічного
призначення,
оцту,
парфумернокосметичної продукції)
будуть пов’язані зі
складанням
та
погашенням
податкового векселя,
авальованого банком,
який подається до
органів ДФС.
За
попередніми
розрахунками,
ймовірні
витрати
суб’єкта
господарювання
на
складання податкового
векселя, постановку на
облік та погашення у
контролюючому органі
становитимуть:
2,5 год. х 25,13 грн. за
год. х 12 міс. = 753,9
грн. на рік

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Є найоптимальнішою
із
запропонованих
альтернатив, оскільки
забезпечує реалізацію
норм Закону № 2628
та приводить норми
підзаконних актів у
відповідність
із
нормами
Кодексу.
Відповідає вимогам
нормопроектувальної
техніки.

Залишення ситуації без Альтернатива 2:
змін може призвести не дає змоги:
до
виникнення
реалізувати норми
непорозумінь
між Кодексу;
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контролюючими
досягнути
органами
та поставлених
платниками податку в державного
частині
регулювання.
адміністрування
акцизного податку за
операціями з реалізації
пального або спирту
етилового, оскільки у
разі
неприйняття
проекту
постанови
чинні
редакції
постанов
будуть
суперечити
нормам
Кодексу.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

цілей

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта

Альтернатива 1

Альтернатива 1 дає змогу повністю досягнути
поставлених цілей державного регулювання з
оптимальними
витратами
суб’єктів
господарювання та держави

Проект
постанови
є
підзаконним
актом.
Єдиним
зовнішнім
фактором, який впливає
на його дію, є зміни до
норм Кодексу.

Альтернатива 2

Альтернатива 2 не передбачає реалізацію норм
Закону № 2628, які набирають чинності з
01.07.2019, тому може призвести до
виникнення
непорозумінь
між
контролюючими органами та платниками
податку
та
неможливості
здійснювати
адміністрування акцизного податку з реалізації
пального та спирту етилового з дотриманням
норм Кодексу.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Реалізація поставлених цілей державного регулювання забезпечується
шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджується
Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального та
вносяться зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:
від 27 грудня 2010 року № 1257 «Про затвердження Порядку випуску,
обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових
розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового
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неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та
біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва
окремих видів продукції»;
від 21 травня 2014 року № 236 «Про Державну фіскальну службу
України»;
від 09 жовтня 2013 року № 806 «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту
етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного
реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового»;
від 15 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»;
від 24 лютого 2016 року № 114 «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного реєстру акцизних накладних»;
від 22 листопада 2017 року № 891 «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників
рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними
засобами зв’язку»;
від 27 грудня 2010 року № 1215 «Про затвердження Порядку випуску,
обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових
розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію
України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану,
ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену»;
від 17 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та
погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на
митну
територію
України
нафтопродуктів
та/або
речовин,
що
використовуються як компоненти моторних палив, для використання як
сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Заходами, які необхідно здійснити для реалізації вказаних цілей, є:
погодження проекту постанови заінтересованими органами виконавчої
влади, зокрема Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України, Державною фіскальною
службою України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною
службою України;
подання Міністерством фінансів України проекту постанови до Кабінету
Міністрів України;
прийняття Кабінетом Міністрів України постанови та її опублікування.
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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
Реалізація норм проекту постанови потребує оновлення програмного
забезпечення для адміністрування акцизного податку, яке здійснюється в межах
фінансування ДФС. При цьому, витрати держави на ведення Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального за рік становитимуть 780000 гривень.
Ймовірні витрати суб’єкта господарювання на оформлення податкового
векселя, постановку на облік та погашення його у контролюючому органі
становитимуть 753,9 грн. на рік.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії є необмеженим, оскільки норми Закону № 2628, на виконання
вимог якого розроблено проект постанови, мають необмежений термін дії.
При цьому термін дії визначатиметься чинністю норм Кодексу.
Передбачається, що прийнята постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування, але не раніше 1 липня 2019 року.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прийняття
регуляторного
акта
забезпечить
реалізацію
норм
Закону № 2628 та приведення підзаконних нормативно-правових актів у
відповідність із вимогами чинного законодавства.
Щодо прогнозних показників результативності цього регуляторного акта
слід зазначити таке:
розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не передбачається;
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта - дія регуляторного акта поширюватиметься на
суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати виробництво, зберігання,
оптову та роздрібну торгівлю пальним та отримають ліцензію на відповідний
вид господарської діяльності; на суб’єктів господарювання - виробників
продукції хімічного і технічного призначення, оцту, парфумерно-косметичної
продукції, які отримують спирт етиловий за нульовою ставкою акцизного
податку, з оформленням податкового векселя як гарантії його цільового
використання;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням вимог акта - ймовірні витрати суб’єкта
господарювання на складання податкового векселя, постановку на облік та
погашення у контролюючому органі становитимуть 753,9 грн. на рік. Витрати
ДФС, пов’язані з впровадженням норм проекту постанови, передбачаються в
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межах фінансування ДФС (витрати держави на ведення Єдиного реєстру
ліцензіатів та місць обігу пального за рік становитимуть 780000 гривень);
рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень
акта - середній. Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-порталі
ДФС та офіційному веб-сайті Мінфіну з метою одержання зауважень і
пропозицій від юридичних осіб.
Додаткові показники результативності регуляторного акта, які можливо
буде отримати через рік після набрання ним чинності:
кількість суб’єктів господарювання, які отримують ліцензії на право
виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним;
кількість виявленого контрафактного пального та спирту етилового на
ринку;
надходження акцизного податку з пального та спирту етилового в цілому
та донарахованого за результатами контрольно-перевірочної роботи.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове
відстеження
результативності
регуляторного
акта
здійснюватиметься через рік після набрання чинності цим актом.
Повторне відстеження результативності акта передбачається здійснити
через два роки з дня набрання ним чинності.
Періодичне
відстеження
результативності
регуляторного
акта
здійснюється раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.
Відстеження результативності здійснюватиметься з використанням
статистичного методу за результатами аналізу даних з інформаційних ресурсів
ДФС.
У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення
неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність
внесення відповідних змін.
Міністр фінансів України

О. МАРКАРОВА
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ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру
суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва,
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва,
зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо
оцінки впливу регулювання
Порядковий
номер

1

2

Вид консультації (публічні
консультації прямі (круглі
столи, наради, робочі
зустрічі тощо), інтернетконсультації прямі
(інтернет-форуми, соціальні
мережі тощо), запити (до
підприємців, експертів,
науковців тощо)
Проведено консультації в
онлайн-режимі з
представниками
Нафтогазової Асоціації
України (НГА) щодо
розробленого проекту
постанови
Проведено консультації в
онлайн-режимі з
представниками ДП
«УКРСПИРТ»

Кількість
учасників
консультацій, осіб

Основні результати
консультацій (опис)

ДФС,
НГА

За результатами
консультацій переважна
більшість пропозицій та
зауважень НГА враховано

ДФС, ДП
«УКРСПИРТ»

Пропозиції до проекту
постанови (в частині
технічних вимог до
системи обліку спирту на
основі масових
витратомірів) розглянуто.
За результатами розгляду
зроблено висновок, що
зазначені пропозиції є
нормою інших
нормативно-правових
актів.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі), на яких
поширюється регулювання: 6 812 осіб, у тому числі малі підприємства –
247 осіб та мікропідприємництва – 6 565 осіб;
питома вага суб’єктів малого (мікро-) підприємництва у загальній кількості
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, становить
94,8 відсотка.
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3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
грн.
У перший рік
Найменування
(стартовий рік
Періодичні (за
Витрати за
Порядковий номер
оцінки
впровадження
наступний рік)
п’ять років
регулювання)
Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання
необхідного
обладнання
0
0
0
(пристроїв,
машин,
механізмів)
2
Процедури
повірки та/або
постановки на
відповідний облік
у визначеному
0
0
0
органі державної
влади чи
місцевого
самоврядування
3
Процедури
експлуатації
обладнання
(експлуатаційні
0
0
0
витрати –
витратні
матеріали)
4
Процедури
обслуговування
обладнання
0
0
0
(технічне
обслуговування)
5
Інші процедури
0
0
0
(уточнити)
6
Разом, гривень
0
Х
0
7
Кількість
суб’єктів
господарювання,
що повинні
6 812
0
0
виконати вимоги
регулювання,
одиниць
8
Сумарно, гривень
0
Х
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
9
Процедури
отримання
первинної
0
0
0
інформації про
вимоги
регулювання

14
10

11

12

13
14
15

16

Процедури
організації
виконання вимог
регулювання
Процедури
офіційного
звітування
Процедури щодо
забезпечення
процесу перевірок
Інші процедури
Разом, гривень
Кількість
суб’єктів малого
підприємництва,
що повинні
виконати вимоги
регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

х

х

х

х

6 812

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва органами Державної фіскальної служби 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
припадають
на одного
суб'єкта

Оцінка
кількості
суб’єктів,
що підпадають під
дію
процедури
регулювання

Витрати
на адміністрування
регулювання*
(за рік),
гривень

1. Облік суб’єкта
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за
суб’єктом
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання, у тому
числі:
камеральні

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15
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 (уточнити):
ведення Єдиного
реєстру ліцензіатів та
місць обігу пального

Разом за рік
Сумарно за п’ять років

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 роб. год.
х 20,8*
днів

45** грн./год

12

5

4680

1 роб. год.
х 20,8 днів
Х

29*** грн./год

12

100

60320

Х

Х

Х

780000

Х

Х

Х

Х

3900000

* середньомісячна кількість робочих днів відповідно до листа Міністерства соціальної політики України
від 08.08.2018 № 78/0/206-18 про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік;
** середня зарплата головного інспектора центрального апарату ДФС за 1 годину;
*** середня зарплата інспектора територіальних органів ДФС за 1 годину.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
грн.
Порядковий номер

Показник

1

Оцінка "прямих"
витрат суб’єктів
малого
підприємництва на
виконання
регулювання
Оцінка вартості
адміністративних
процедур для суб’єктів
малого

2

Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п’ять років

0

0

0

0

16

3

4

5

підприємництва щодо
виконання
регулювання та
звітування
Сумарні витрати
малого
підприємництва на
виконання
запланованого
регулювання
Бюджетні витрати на
адміністрування
регулювання суб’єктів
малого
підприємництва
Сумарні витрати на
виконання
запланованого
регулювання

0

0

780000

3900000

780000

3900000

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання.
Прийняття проекту постанови ніяких компенсаторних механізмів для
малого підприємництва не передбачає.

