Аналіз впливу регуляторного акту - проекту рішення
Кам’янської сільської ради «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на
території Кам’ яиської сільської ради на 2018 рік »
Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11 вересня 2003 р. № 1160-1V зі
змінами, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою
Кабінету Мінісгрів України від 11 березня 2004 р. №308 зі змінами затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015року №1151 і визначає правові та
організаційні засади реалізації, проекту рішення Кам’янської сільської ради, як
регуляторного органу.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного
регулювання.
1,1. Причини та умови виникнення проблеми:
Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать: податок на
майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (об'єкти житлової та
нежитлової нерухомості), транспортний податок та податок на землю), єдиний податок.
Шляхом прийняття проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів
на території Кам’янської сільської ради на 2018 рік » передбачається розв'язати проблему
прозорості встановлених місцевих податків і зборів, збільшення надходжень до місцевого
бюджету та розширення видів підприємницької діяльності громадянами Кам’янської
сільської ради.
1J2 Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи
Г ромадяни
Держава
Суб’єкти господарювання

1

Так
так
так
так

Ні

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування
самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків відповідно до
переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
2. Ц ілі державного регулювання.
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акта є:
- визначення вичерпаного переліку податків, що мають справлятися на території сільської
ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків в межах визначених Податковим кодексом
України;
- збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих
податків;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при
формуванні бюджету.
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей,
аргументація переваг обраного способу.
3.1. Визначення альтернативних способів
Внд альтернативи
Альтернатива 1

Опис альтернативи
У разі не встановлення рішенням органом місцевого самоврядувань
місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10
Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються
платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом Украй

за мінімальними ставками та без застосування відповідних
коефіцієнтів.
АлАьтернатива 2

1Ірийняття даного регуляторного акта

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Вид альтернативи
Вигоди
Неприйняття рішення «П ро встановлення
ставок місцевих податків і зборів на
гериторії
Альтернатива 1
Кам’ янської сільської ради на 2018 рік »
спричинить втрати доходної частини
бюджету сільської ради
Прийняття цього регуляторного акта
забезпечить належне справляння
Місцевих податків та зборів та
надходження зазначених платежів до
Альтернатива 2
бюджету сільської ради в прогнозованих
обсягах.

Витрати

-

-

3.2.1 .Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид альтернативи

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Вигоди
Невиконання вимог чинного
законодавства. Втрати бюджету через
застосування мінімальних ставок, як
це передбачено статтею 12.3.5 розділу
І Податкового кодексу України.
Збільшення надходжень до бюджету
Кам’янської сільської ради. Прийняттяг
податків сприятиме розвитку
підприємництва напр. території
сільської ради.

3.2.2. Оцінка впливу на сАеоу інтеоесів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Зазначена проблема не може бути
розв’язана за допомогою ринкових
механізмів, тому що встановлення
розмірів ставок податків на території
Альтернатива 1
сільської ради можливо лише за
рахунок прийняття відповідного
рішення сесії Кам’янської сільської
зади.
Ірозорість механізму нарахування
п«нсцевих податків. Можливість
>еалізації соціальних заходів у зв’язку
Альтернатива 2
додатковими надходженнями до
IVнсцевого бюджету.

Витрати

-

Витрати

-

-

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал результативності (за
чотирибальною
системою оцінки)

Альтернатива 1

2

Альтернатива 2

4

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала
Цілі прийняття регуляторного
акта будуть досягнуті частково
Цілі прийняття регуляторного
акта будуть досягнуті повною
мірою

5. Механізми та засоби, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради
наступних ставок податків : податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
транспортний податок, плата за землю, єдиний податок.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а
саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу
прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької
діяльності.
Організаційні заходи для впровадження регулювання:
1.Розробка регуляторного акта проекту рішення Кам’янської сільської ради «Про
встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Кам’янської сільської ради на
2018 рік» відповідно до цілей державного регулювання.
2.О п ри лю д н ен н я Проекту регуляторного акта «П ро встановлення ставок місцевих податків і
зборів на території Кам’янської сільської ради на 2018 рік» в засобах масової інформації.
3.Р озгляд проекту регуляторного акта та прийняття відповідного рішення Морозівської
сільської ради «П р о встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Кам'янської
сільської ради на 2018 рік».
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів
державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує витрат на контроль за
виконанням вимог даного регуляторного акта.
б.Оціяка 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.
Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на суб’ єктів господарювання, фізичних
осіб —підприємців, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну
громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які
виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акта, наведена таблиця
аналізу вигод та витрат.
Сфера впливу

Вигоди
Збільшення надходжень до бюджету сільської
Для територіальної ради, своєчасна виплата заробітної плати в
громади
бюджетній сфері, здійснення робіт по
благоустрою сіл ради
Для суб’єктів
Можливість впливу на визначення розмірів
господарювання
ставок податків під час обговорення, до їх

Витрати
відсутні
сплата податків 1
за ставками, що/

затвердження сіль сь к о ю радою. В и з н а н і ^ ------чітких розм ірів податків та м еханізм ів їх сплати.

р

Реалізація держ авної політики у сф ері відносин
щ одо оподаткування . Забезпечення виконання
законодавчо встановлених вимог. С воєчасн е та в
Для органу м ісц евого повному обсязі наповнення м ісц ев о го б ю д ж ету.
самоврядування
Вдосконалення відносин між с іл ь с ь к о ю р ад ою ,
К ам ’ ян ец ь-П о д ільськ о ю О Д ГП та с у б ’ єктами
господарю вання , пов’ язаними з оп одатк уван н я м
місцевими податками .

будуть
затвердж ені
с іл ь с ь к о ю

в ід с у т н і

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.
Запропонований регуляторний акт є строковим. Строк дії договору 1 календарний рік.
Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’ язковим до застосування на
території Кам’янської сільської ради.
У разі внесення змін до Податкового кодексу У країни в частині справляння місцевих
податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

8. Визначення показн иків р е зуль т а т и в н о с ті д ії р е г у л я т о р н о г о а к т а .
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі
загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків ),
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків.

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
_________________________ тис.грн.

Податки та збори
Земельний податок
Податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки.
Єдиний податок
Акцизний податок

І квартал
2016року
223888,0
54500,0
212510,0
69440,0

Збільшення (+ )
І квартал
або зменшення (- )
2017 року
250610,0

-ь

65488,0

+

273166,0

+

115994,0

-1-

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
р е з у л ь т а т и в н о с т і дії регуляторного акта.

