АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”
I. Визначення проблеми
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих
видів господарських операцій” (далі – Проєкт постанови) розроблено Пенсійним
фондом України на виконання пункту 9 розділу XIX “Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України “Про електронні комунікації”, який набирає
чинності з 01 січня 2022 року та яким внесено зміни до Закону України “Про збір
на обов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 400).
Проєктом Постанови пропонується внести зміни до Порядку сплати збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських
операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03 листопада 1998 року № 1740 (далі – Порядок), якими:
- змінити терміни та їх визначення відповідно до Закону України “Про
електронні комунікації” та Закону № 400, зокрема слова “стільниковий рухомий
зв’язок” замінити словами “мобільний зв’язок”, слово “оператор” замінити
словом “постачальник”;
- уточнити, що збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з
вартості послуг мобільного зв’язку сплачуватиметься з будь-яких наданих
послуг мобільного зв’язку;
- вилучити положення щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з сум авансу, перерахованого споживачами послуг постачальнику
(пункт 1514 Порядку);
- змінити граничну суму збору (збільшити з 50 грн до 1000 грн), у разі
накопичення якої протягом дня постачальник зобов’язаний перерахувати збір на
бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного бюджету,
відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби України;
- вилучити положення щодо механізму повернення збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування споживачу у разі повернення постачальником
споживачу невикористаних ним коштів або їх частки за попередньо оплачені
послуги, оскільки збір сплачуватиметься лише з наданих послуг мобільного
зв’язку;
- переглянути форму Звіту про нарахування та сплату збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування з вартості послуг мобільного зв’язку (додаток 2
до Порядку).
Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і
чинних регуляторних актів, оскільки узгодження регуляторних актів може бути
здійснене лише шляхом внесення до них змін.
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Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Громадяни
Держава
Х
Суб’єкти господарювання,
Х
у тому числі суб’єкти малого
підприємництва

Ні
Х
Х

II. Цілі державного регулювання
Метою державного регулювання у Проєкті постанови є приведення
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до норм
чинного законодавства.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1.

Визначення альтернативних способів.

Вид альтернативи
Альтернатива 1
Прийняти запропонований
проєкт
Альтернатива 2
Залишити існуючу на
сьогодні ситуацію без змін
2.

Опис альтернативи
Прийняття проєкту дозволить привести
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України
у
відповідність
до
чинного
законодавства
Призведе до невідповідності нормативноправових актів вимогам чинного законодавства
України

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Альтернатива 1
Прийняти запропонований
проєкт

Альтернатива 2
Залишити існуючу на
сьогодні ситуацію без змін

Вигоди
Приведення нормативноправових актів Кабінету
Міністрів України у
відповідність до вимог
законодавства України

Витрати
Впровадження
вимог
регуляторного акта
не потребує
додаткових витрат
з бюджету

Відсутні

Відсутні
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Проєкт постанови не матиме впливу на сферу інтересів громадян.
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання,
одиниць*
Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом
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1

_

_

6

83,3

16,7

_

_

100

*Інформація отримана від Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (лист від 14 липня 2021 року
№ 04-4079/112); інформація з реєстру страхувальників Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримана від
Державної податкової служби України в порядку міжвідомчого обміну
інформацією за II квартал 2021 року, згідно з показником середньооблікової
чисельності штатних працівників.
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Прийняти
запропонований
проєкт

Вигоди
Спрощення порядку
перерахування збору на
обов’язкове державне
пенсійне страхування та
форми звітності, що
подається до органів
Пенсійного фонду України

Альтернатива 2
Залишити існуючу на
Відсутні
сьогодні ситуацію
без змін
Сумарні витрати за альтернативами
Альтернатива 1
Прийняти запропонований проєкт
Альтернатива 2
Залишити існуючу на сьогодні ситуацію
без змін

Витрати
Потребує оновлення
програмного
забезпечення

Відсутній механізм
виконання положень
чинного законодавства
Сума витрат, гривень
-
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг
результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Альтернатива 1
Прийняти запропонований
проєкт
Альтернатива 2
Залишити існуючу на
сьогодні ситуацію без змін
Рейтинг
результативност
і
Альтернатива 1
Прийняти
запропонований
проєкт

Бал
Коментарі щодо
результативності
присвоєння відповідного
(за чотирибальною
бала
системою оцінки)
4
Дасть змогу досягнути
поставлених цілей
державного регулювання
з відсутністю додаткових
витрат з боку держави
1
Не дозволить досягнути
поставлених цілей
державного регулювання

Вигоди (підсумок)
Приведення
нормативноправових актів
Кабінету Міністрів
України у
відповідність до
вимог
законодавства
України; спрощення
порядку
перерахування
збору на
обов’язкове
державне пенсійне
страхування на
бюджетні рахунки
для зарахування
надходжень до
державного
бюджету, відкриті в

Витрати
(підсумок)
Для суб’єктів
господарювання
необхідність в
оновленні
програмного
забезпечення

Обґрунтування
відповідного
місця
альтернативи у
рейтингу
Дає змогу
досягти
поставлених
цілей
державного
регулювання без
додаткових
витрат з боку
держави
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органах Державної
казначейської
служби України;
спрощення форми
звітності, що
подається до
органів Пенсійного
фонду України
Альтернатива 2
Залишити
існуючу на
сьогодні ситуацію Відсутні
без змін

Неприведення
нормативноправових актів
до вимог
законодавства

Є
неприйнятним,
оскільки не
дозволить
досягти цілей
державного
регулювання

Аргументи щодо
Оцінка ризику зовнішніх
переваги обраної
чинників на дію
Рейтинг
альтернативи/причини
запропонованого
відмови від
регуляторного акта
альтернативи
Альтернатива 1
Прийняття проєкту акта
Прийняти
дозволить досягти
Відсутні
запропонований
зазначених цілей
проєкт
державного регулювання
Альтернатива 2
У разі залишення
Залишити існуючу на ситуації без змін
Відсутні
сьогодні ситуацію
досягнення зазначених
без змін
цілей неможливе
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
1. Механізми дії регуляторного акта.
Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття
проєкту постанови Кабінету Міністрів України та фактична реалізація його
положень, а також зміна форми звіту про нарахування та сплату збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг мобільного
зв’язку.
2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.
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Для
впровадження
цього регуляторного
акта
необхідно
забезпечити інформування постачальників мобільного зв’язку про вимоги
регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації.
Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.
Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.
Прийняття проєкту не призведе до неочікуваних результатів і не потребує
додаткових витрат з державного бюджету.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати
або виконувати ці вимоги
Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не нестимуть додаткових
витрат.
Прийняття регуляторного акта не призведе до неочікуваних результатів і не
потребує додаткових витрат з державного бюджету.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу
(або нового структурного підрозділу наявного органу). Відповідно, розрахунок
витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта не проводився.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта пропонується не обмежувати у часі.
Регуляторний акт діятиме з моменту набрання ним чинності.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі
показники:
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія
регуляторного акта;
сума надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з
вартості послуг мобільного зв’язку;
обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням вимог акта, не зміниться;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання – постачальників
мобільного зв’язку з основних положень акта – високий, що забезпечується
офіційним оприлюдненням акта на офіційному вебсайті Пенсійного фонду
України. Після прийняття акт буде оприлюднений також відповідно до вимог
чинного законодавства.
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IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Пенсійний фонд України здійснюватиме базове, повторне та періодичне
відстеження результативності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних
даних у строки, встановлені статтею 10 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання
чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається
проведення повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється
через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років після набрання
ним чинності.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється
раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час проведення
аналізу показників дії акта ці питання будуть вирішені шляхом внесення
відповідних змін.

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

