АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до Проекту рішення Гостомельської селищної ради

«Про встановлення ставок туристичного збору на території Гостомельської
селищної територіальної громади»
Розробник: Управління фінансів Гостомельської селищної ради
Контактний телефон: (04597) 3-18-52

I. Визначення проблеми
Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення селищної ради «Про
встановлення туристичного збору на території Гостомельської селищної
територіально громади , підготовлено на виконання щодо вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з
урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004
року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів
України від 16 грудня 2015 року №1151).
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 12
Податкового кодексу України (надалі – Кодекс) повноваження щодо встановлення
місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.
Необхідність затвердження рішення «Про встановлення туристичного збору на
території Гостомельської селищної територіальної громади обумовлено діючим
Кодексом. Даним проєктом пропонується затвердити порядок справляння
туристичного податку відповідно до норм ст. 268 ПКУ. Сфера дії визначеного
регуляторного акта розповсюджується на платників збору – громадян України,
іноземців, а також осіб без громадянства, які перебувають на територію
Гостомельської селищної ради послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. Суб’єкти
господарювання, які надають платникам місця для тимчасового перебування, є
податковими агентами, уповноваженими на справляння збору й щоквартальне
перерахування коштів до місцевого бюджету.
На даний час діє рішення Гостомельської селищної ради №960-52-VІ від
17.01.2015р. із внесеними змінами та доповненнями «Про встановлення ставок
туристичного збору в селищі Гостомель», прийняте на виконання повноважень
щодо встановлення місцевих податків і зборів у відповідності до вимог
Податкового кодексу України.
Розроблений проект рішення пропонується для прийняття Гостомельською
селищною радою, відповідно до вимог діючого законодавства України з метою
введення його в дію з 01.01.2022 року.
Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу, рішення про
встановлення туристичного збору на території Гостомельської селищної
територіальної громади приймається до 25 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому планується застосовування цього збору.
Урахувавши всі чинники, що впливають на формування ставки збору,
зазначений проєкт рішення селищної ради «Про встановлення туристичного збору
на території Гостомельської селищної територіальної громади, підготовлено з
метою встановлення єдиної ставки туристичного збору. Рішення спрямоване на

правове регулювання господарських і адміністративних відносин між суб’єктами
господарювання (податковими агентами), органами місцевого самоврядування й
фіскальними органами.
Кожен податок та збір є важливою складовою доходів бюджету, оскільки
забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством
туристичний збір є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету
громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують
надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального
захисту, культури, фізичної культури та спорту.
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив
Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Мешканці можуть розраховувати на
надходження від сплати збору, що
спрямуються на фінансування соціально
важливих місцевих програм

-

Держава

Забезпечується виконання вимог Кодексу
– справляння місцевих податків та зборів;
ухвалення рішення забезпечує виконання
органом місцевого самоврядування визначених норм Кодексу, надходження
коштів до місцевого бюджету

-

Проектом рішення передбачено
врегулювання правовідносин між
органом місцевого самоврядування,
у тому числі суб'єкти
суб’єктами господарювання –
малого підприємництва* податковими агентами, користувачами
послуг проживання (ночівлі)
стосовно справляння збору, що значно
забезпечує порядок його адміністрування
та виконання норм Кодексу

-

Суб'єкти
господарювання,

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме
надходженням до доходної частини місцевого бюджету, а також у необхідності
викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві.
Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення
місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування.
Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного
законодавства.
Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема
встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових
механізмів. Прийняття даного регуляторного акту необхідне для прозорого та
ефективного справляння туристичного збору на Гостомельської селищної
територіальної громади.
II. Цілі державного регулювання
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми визначеної в
попередньому розділі.Основними цілями запропонованого проекту рішення є:
- виконання вимог чинного законодавства;

врегулювання
правовідносин
між
Гостомельської
селищною
територіальною громадою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та
сплати туристичного збору;
- встановлення доцільної і обгрунтованої ставки туристичного збору, що
дозволить виконати вимоги податкового законодавства та забезпечити сталі
надходження до місцевого бюджету для виконання
місцевих програм
Гостомельської селищної територіальної громади.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1
Не прийняття регуляторного
акта (залишення існуючої на
даний момент ситуації без
змін)

Ця альтернатива не може бути прийнятою для
органу місцевого самоврядування, оскільки буде не
дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового
кодексу України.

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного
акта відповідно до вимог
Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.
Забезпечення
досягнення
цілей
державного
регулювання. Затвердження такого регуляторного
акта дозволить забезпечити надходження до
бюджету територіальної громади для виконання
цілей місцевих затверджених
програм розвитку
громади. Забезпечення сталих надходжень до
бюджету громади без погіршення умов для
розвитку малого та мікропідприємництва.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави,
громадян та суб'єктів господарювання.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Відсутні
Альтернатива 1
Не прийняття
Втрати місцевого
регуляторного акта
(залишення існуючої на бюджету
даний момент ситуації без
змін)

Згідно з пунктом 12.3.5
Кодексу, якщо селищна
рада не
ухвалила рішення про
встановлення відповідних
місцевих податків і зборів,
що є обов'язковими згідно з
його
нормами, такі податки до
ухвалення рішення
справляються виходячи з
норм
Кодексу
із
застосуванням
їх
мінімальних ставок. Ця
норма
не
стосується
туристичного

збору. У разі неприйняття
селищної
радою
відповідного
рішення, податкові агенти
не
можуть справляти збір
самостійно,
відповідно
відсутні
надходження до місцевого
бюджету.
Альтернатива 2
Прийняття регуляторного
акта відповідно до вимог
Податкового кодексу
України

Дотримання
вимог
податкового
законодавства.
Забезпечення досягнення
цілей
державного
регулювання.
Надходження
до
бюджету громади без
погіршення умов для
розвитку мікробізнесу.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Не прийняття
регуляторного акта
(залишення існуючої на
даний момент ситуації без
змін)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного
акта відповідно до вимог
Податкового кодексу
України

Вирішення соціальних
проблем селища за
рахунок
надходження
туристичного
збору до селищного
бюджету

Громадяни, які будуть
отримувати послуги з
тимчасового проживання на
території
Гостомельської
селищної
територіальної
громади будуть сплачувати
туристичний збір у розмірі
передбаченим регуляторним
актом за виключенням
пільгової
категорії
громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
Статтею 268 Кодексу (пункт 268.5) визначено податкових агентів із
справляння туристичного збору. Фактично туристичний збір встановлюється для
громадян, які будуть отримувати послуги з тимчасового проживання на території
Гостомельської селищної територіальної громади та регулює відносини між
податковими агентами й фіскальними органами.
Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів
господарювання,
що підпадають під
дію регулювання,
одиниць

1

0

0

3

4

Питома вага групи
у загальній
кількості, відсотків

50%

0

0

50%

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Не прийняття
регуляторного акта
(залишення існуючої на
даний момент ситуації без
змін)

Звітність по нарахуванню
туристичного збору не
подається
до
контролюючого
органу.
Туристичний
збір
не
справляється.

відсутні

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного
акта відповідно до вимог
Податкового кодексу
України

Створення прозорого
Витрати
на
сплату
механізму справляння
туристичного збору не
туристичного збору в зміняться.
рамках
вимог
Податкового
кодексу
України

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням
системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.
Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою,
де:
4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою
(проблеми більше не буде);
3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною
мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);
2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково
(проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться
невирішеними);
1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема
залишається).
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал результативності (за
Коментарі щодо
чотирибальною
присвоєння відповідного
системою оцінки)
бала

Альтернатива 1
Не прийняття регуляторного
акта (залишення існуючої на
даний момент ситуації без
змін)

1

Згідно підпункту 12.3.5
пункту 12.3 статті 12
Податкового кодексу
України туристичний збір
як
такий,
що
є
обов’язковим для
встановлення, не буде
справлятись.

Альтернатива 2
Прийняття регуляторного акта
відповідно до вимог
Податкового кодексу України

4

Цей регуляторний акт
відповідає потребам у
розв’язанні
визначеної
проблеми та принципам
державної регуляторної
політики. Затвердження
такого
регуляторного
акта
забезпечить
дотримання
вимог
податкового
законодавства.

Альтернатива 3
Встановлення максимальних
ставок

3

Вирішення
соціальних
проблем
за
рахунок
надходження збору до
селищного бюджету у
максимально можливій
сумі.

Рейтинг
результативності

Витрати
(підсумок)

Альтернатива 1
Не прийняття
регуляторного
акта (залишення
існуючої на
даний момент
ситуації без
змін)

Вигоди (підсумок)

Звітність по
Втрати
зарахуванню
місцевого
туристичного збору бюджету
не
подається до
контролюючого
органу.
Туристичний збір не
справляється.
Особи, які будуть
отримувати послуги з
тимчасового
проживання
на території
Гостомельської
селищної

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Згідно підпункту 12.3.5
пункту 12.3 статті 12
Податкового кодексу
України туристичний
збір
як такий, що не є
обов’язковим для
встановлення, не буде
справлятись у 2022
році.

територіальної
громади не будуть
сплачувати
туристичний збір.
Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного
акта відповідно
до вимог
Податкового
кодексу України

Врегулювання
правовідносин
суб’єкта
господарювання і
контролюючих
органів у
процесі справляння
збору.

Рейтинг

Витрати
суб’єктів
господарювання
при
запровадженні
даної
альтернативи є
незмінними.
Фактично
регулювання не
впливає на
суб’єктів
господарювання,
а лише
наближує
їх до виконання
вимог чинного
законодавства
України.

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови
від альтернативи

Надходження до місцевого
Альтернатива 1
Не прийняття
бюджету відсутні
регуляторного акта
(залишення
існуючої на даний
момент ситуації
без змін)
Альтернатива 2
Прийняття
регуляторного акта
відповідно до
вимог Податкового
кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає
потребам у розв’язанні визначеної
проблеми та принципам державної
регуляторної політики. Перевага
обраного
виду
обумовлена
процесами,
пов’язаними
з
використанням
збалансованих
інтересів
платників
збору,
податкових
агентів,
контролюючих органів. Прийняття

Цей регуляторний акт
відповідає потребам у
розв’язанні визначеної
проблеми та принципам
державної регуляторної
політики. Затвердження
такого регуляторного
акта
забезпечить
дотримання
вимог податкового
законодавства.

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Х

Зміни у Податковому
кодексі України,
зменшення кількості
платників збору.
Політична та економічна
ситуація в країні.

зазначеного рівня ставки збору
також забезпечить найвищий з
можливих рівнів надходжень до
місцевого бюджету, що надасть
можливість збільшення видатків
для
фінансування
соціально
важливих місцевих програм і при
цьому
не
створюватиме
надмірного
податкового
навантаження на його платників,
забезпечить
зручний
порядок
обчислення
суми
збору
та
доступне його адміністрування.
Прийняття цього регуляторного акта забезпечить належне справляння
туристичного збору на території Гостомельської селищної територіальної громади
та надходження зазначеного платежу до місцевого бюджету в прогнозованих
обсягах.
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
Основними механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми,
є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку
визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування,
ставка податку, строк сплати податку , порядок сплати, податкові пільги та порядок
їх застосування.
При здійснення регуляторної діяльності
розглядаються обгрунтовані
пропозиції та зауваження до проекту рішення, надалі суб’єктами господарювання
представниками територіальної громади у встановленому порядку.
Заходи, які мають здійснювати органи влади для впровадження цього
регуляторгоно акта.
1.Розробка та оприлюднення проекту рішення Про встановлення
туристичного збору на території населених пунктів Гостомельської територіальної
громади
2. проведення консультацій з суб`єктами господарювання
3.Підготовка експертного висновку відповідальної комімії, щодо
відповідності проекту рішення вимогам Закону України « Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
4.Оприлюднення рішення.
5.Проведення заходів з відрядження результативності прийнятого рішення.
Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання
норм чинного податкового законодавства органами державної податкової служби,
органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, в тому числі
нерезидентами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежилої нерухомості, та
громадянами, які сплачують туристичний податок, у порядку та на умовах
визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом
За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод,
прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішень дозволити забезпечити

баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого
самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблем.
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
Здійснено 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).
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що дасть змогу досягти
цілей державного регулювання.
Проєкт регуляторного акта набирає чинності з 01.01.22 року
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі
аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього
регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:
Назва показника
Надходження
до
місцевого
бюджету туристичного збору (тис.
грн.)
Загальна
кількість
платників
туристичного збору
Витрати суб’єктів господарювання
на адміністративні процедури щодо
виконання
регулювання
та
звітування (грн.)
Рівень поінформованості громадян
та
суб’єктів
господарювання
стосовно
основних
положень
регуляторного акта

За 2020 рік
368,6
4

--Проект
рішення
оприлюднюється
на
офіційнійному
сайті
Гостомельської
селищної територіальної громади в мережі
Інтернет за адресою:
http://gostomel-rada.gov.ua

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

здійснюватиметься

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводиться за
допомогою заходів, спрямованих на оцінку стану впровадження регуляторного
акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
до кінця календарного року з моменту набрання ним чинності.
Через рік після набрання чинності регуляторним актом планується здійснити

повторне відстеження його результативності, в результаті якого відбудеться
порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься
раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, з метою
оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.
Метод проведення відстеження результативності – статистичний.
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності – статистичні.
Відповідні відстеження будуть проводитися шляхом аналізу надходжень
коштів до місцевого бюджету Гостомельської селищної територіальної громади
Управлянням Фінансів Гостомельської селищної ради.
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 та визначення детального переліку процедур,
виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено
відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта
Таблиця 1
Вид консультації

Робочі зустрічі та телефонні/ онлайн
консультації
Консультації з представниками:
Депутатського корпусу на
депутатських комісіях
Консультації з представниками
громади
Консультації з представниками
контролюючих органів
Усього осіб

Кількість
учасників
консультацій,
осіб
-

1

Основні результати
консультацій (опис)
Визначення розміру
непрямих витрат
суб’єктів
господарювання на
виконання вимог
регулювання; оцінка
впливу регуляторного
акта на конкуренцію в
рамках проведення
аналізу регуляторного
впливу

1

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 1 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниць) та
мікропідприємництва 1(одиниць);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (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
Порядковий
номер

Найменування оцінки

У перший рік
(стартовий рік
впровадження
регулювання)

Періодичні Витрати за
(за
п'ять років
наступний
рік)

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
1

Придбання необхідного
обладнання (пристроїв,
машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки
та/або постановки на
відповідний облік у
визначеному органі
державної влади чи
місцевого
самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації
обладнання
(експлуатаційні витрати
- витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури
обслуговування
обладнання (технічне
обслуговування)
2,0год*50
днів*39,15=3915,00

0

0

0

5

Інші процедури
(уточнити) (сплата
податку)

0

0

0

-касове обслуговування
(1%0

0

-сплата податку
6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 +
4 + 5)

0

Х

0

7

Кількість суб'єктів
господарювання, що
повинні виконати

3

-

-

вимоги регулювання,
одиниць
8

Сумарно, гривень

0

Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва
щодо виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір
заробітної плати орієнтовна мінімальна заробітна плата – 6500,00 грн.) у
погодинному розмірі – 6500,00 грн. / 166 год. = 39,15 грн./год
9

Процедури отримання
первинної інформації
про вимоги
регулювання

0,5год*39,15*3=
58,73 грн.

58,73

293,65

10

Процедури організації
виконання вимог
регулювання

0,2год*39,15*3=
23,49 грн.

23,49

117,45

11

Процедури офіційного
звітування

1 год*
39,15*3
=117,45 грн

117,45

587,23

12

Процедури щодо
забезпечення процесу
перевірок

0

0

0

13

Інші процедури
(уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11
+ 12 + 13)

199,67

Х

998,35

15

Кількість суб'єктів
малого підприємництва,
що повинні виконати
вимоги регулювання,
одиниць

3

3

3

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик
"разом" Х кількість
суб'єктів малого
підприємництва, що
повинні виконати
вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок 15)

199,67

Х

998,35

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого
підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості
адміністрування регулювання: Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області.
Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу
державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур
за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що підпадають під
дію процедури регулювання.
Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір
заробітної плати, (враховуючі попередні макроекономічні показники надані
Міністерством економіки України, орієнтовна мінімальна заробітна плата 6500,00
грн.) у погодинному розмірі –6500,00 грн. / 166 год. = 39,15 грн./год.
Процедура
Планові Вартість часу
Оцінка
регулювання
витрати співробітника кількості
суб'єктів малого
часу на
органу
процедур за
підприємництва
процедуру державної
рік, що
(розрахунок на
влади
припадають
одного типового
відповідної
на одного
суб'єкта
категорії
суб'єкта
господарювання
(заробітна
малого
плата)
підприємництва - за
потреби окремо для
суб'єктів малого та
мікропідприємництв)
1. Облік суб'єкта
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання
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

0,1 год.

39,15

3

Оцінка
Витрати на
кількості адміністрування
суб'єктів, що регулювання*
підпадають (за рік), гривень
під дію
процедури
регулювання

3

11,75

окремого рішення
щодо порушення
вимог регулювання
5. Оскарження
одного окремого
рішення суб'єктами
господарювання

-

-

-

-

-

1 год.

39,15

3

3

39,15

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

50,9

Сумарно за п'ять
років

Х

Х

Х

Х

254,5

6. Підготовка
звітності за
результатами
регулювання
7. Інші
адміністративні
процедури
(уточнити):
виклик платника,
складання листа

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

0

0

2

Оцінка вартості
адміністративних процедур
для суб'єктів малого
підприємництва щодо
виконання регулювання та
звітування

199,67

998,35

3

Сумарні витрати малого
підприємництва на виконання
запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на
адміністрування регулювання
суб'єктів малого
підприємництва

50,9

254,5

5

Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

0

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних)
підприємництва щодо запропонованого регулювання

0

заходів

для

малого

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання
запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою
вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами
великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні
механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи
мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту
для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.
Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть
бути врегульовані на рівні місцевих рад.

