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Додаток 1

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»

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 розробником у 
період з 10 листопада 2021 року по 10 травня 2022 року.

№ 
№ 
з/п

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі столи, 
наради, робочі зустрічі тощо), 
інтернет-консультації прямі 
(інтернет-форуми, соціальні мережі 
тощо), запити (до підприємців, 
експертів, науковців тощо)

Кількість 
учасників 
консультацій, 
осіб

Основні 
результати 
консультацій 
(опис)

1Робочі зустрічі, семінари, наради, 
круглі столи

52 Обговорення 
необхідності 
прийняття 
зазначеного 
проекту 
регуляторного 
акта 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 7577 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 615 (одиниць) 
та мікропідприємництва 6962  (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив, 67 (відсотків). 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
вимог регулювання

№
з/п

Витрати Чинний акт



2

1 Витрати, пов’язані із заповненням та поданням 
на реєстрацію в Реєстрі податкової 
накладної/розрахунку коригування, гривень
займає 0,5 год.1

0,5 х 39,26 = 19,63

2
.

Підготовка та надсилання копій документів та 
письмових пояснення стосовно підтвердження 
інформації, зазначеної у податковій накладній / 
розрахунку коригування, для розгляду питання 
прийняття комісією регіонального рівня 
рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації 
податкової накладної/ розрахунку коригування в 
Реєстрі, гривень
займає 1 год. 2

1 х 39,26 = 39,26

3 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2), гривень 58,89
4 Кількість суб’єктів господарювання великого та 

середнього підприємництва, на яких буде 
поширено регулювання, одиниць

7577

5 Сумарні витрати суб’єктів господарювання на 
виконання регулювання (вартість регулювання) 
(рядок 3 х рядок 4), гривень

446 209,53

1 Для обрахунку: приймаємо за основу мінімальну заробітну плату, визначену у 
погодинному розмірі, що становить 39,26 грн/год відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік»; час, який витрачається суб’єктами господарювання на заповнення 
та подання на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування 0,5 години. 

2 Для обрахунку: приймаємо за основу мінімальну заробітну плату, визначену у 
погодинному розмірі, що становить 39,26 грн/год відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік»; час, який витрачається суб’єктами господарювання на підготовку 
та надсилання копій документів та письмових пояснення стосовно підтвердження інформації, 
зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття 
комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової 
накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі, 1 година.

Оскільки заповненням та поданням на реєстрацію в Реєстрі податкової 
накладної / розрахунку коригування та надсилання копій документів і письмових 
пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній 
/ розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального 
рівня рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкової накладної/ 
розрахунку коригування в Реєстрі відбувається шляхом електронного 
документообігу, тому «прямих» витрат суб’єкти мікропідприємництва на 
виконання регулювання не несуть.

№ 
з/п

Найменування 
оцінки

У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодичні 
(за 
наступний 
рік)

Витрати за
п’ять років
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Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для обрахунку: беремо за основу мінімальну заробітну плату, визначену у 

погодинному розмірі, що становить 39,26 грн/год. відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2022 рік»

1. Процедури 
отримання 
первинної 
інформації про 
вимоги 
регулювання, 
гривень
Оціночно: 0,2 
години
Формула:
витрати часу на 
отримання інформації про 
регулювання, отримання 
необхідних форм та 
заявок Х вартість часу 
суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) Х 
оціночна кількість форм

0,2 х 39,26 х 1 = 7,85 0,00 0,00

2. Процедури 
організації 
виконання вимог 
регулювання, 
гривень
Оціночно: 0,1 
години
Формула:
витрати часу на 
розроблення та 
впровадження 
внутрішніх для 
суб’єкта малого 
підприємництва 
процедур на 
впровадження вимог 
регулювання Х 
вартість часу 
суб’єкта малого 
підприємництва 

0,1 х 39,26 х 1 = 3,92 0 3,92 х 5 =
19,60 
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(заробітна плата) Х 
оціночна кількість 
внутрішніх 
процедур

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

7,85+3,92=
11,77 

Х 0+19,60=
19,60 

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

7577 7577
(з 
розрахунку, 
що кількість 
підприємств 
як мінімум 
незмінна)

7577 
(з 
розрахунк
у, що 
кількість 
підпри-
ємств як 
мінімум 
незмінна)

5 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний 
стовпчик “разом” 
Х кількість 
суб’єктів малого 
підприємництва, 
що повинні 
виконати вимоги 
регулювання 
(рядок 3 Х рядок 
4)

 

11,77*7577=
89181,29 

Х 19,60*7577
=
148509,20 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання 
№  
з/п

Показник Перший рік 
регулювання 
(стартовий)

За п’ять років

1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 
малого підприємництва на 
виконання регулювання, гривень

0 0

2. Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб’єктів 
мікропідприємництва щодо 
виконання регулювання, гривень

11,77 19,60
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3. Сумарні витрати на 
виконання запланованого 
регулювання,  гривень

89181,29 148509,20

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання

Компенсаторні механізми на виконання запланованого регулювання не 
пропонуються, оскільки регуляторний акт спрямовано на забезпечення виконання 
норм актів вищої юридичної сили.

Міністр фінансів України                       Сергій МАРЧЕНКО

____ ____________ 2022 р.


