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Зміст положення (норми)  

чинного законодавства 

Зміст положення (норми) 

проекту акта запропонованого 

Пенсійним фондом України  

 

Зміст положення (норми) 

проекту акта запропонованого 

Реанімаційним Пакетом Реформ  

Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 

                             ... 

    15-12. Збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з 

вартості послуг стільникового 

рухомого зв'язку сплачують 

підприємства, установи та 

організації, фізичні особи, які 

користуються послугами 

стільникового рухомого зв'язку, а 

також оператори цього зв'язку, які 

надають свої послуги безоплатно. 

       

 

     

 

 

Послуги стільникового 

рухомого зв'язку - послуги з 

передачі мережею зв'язку 

загального користування голосу, 

сигналів, звуків, зображень, 

друкованих чи письмових 

матеріалів або символів, 

                             ... 

     15-12. Збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з вартості послуг 

стільникового рухомого зв'язку сплачують 

підприємства, установи та організації, 

фізичні особи, які користуються послугами 

стільникового рухомого зв'язку, а також 

оператори цього зв'язку, які надають свої 

послуги безоплатно. 

     

 

 Збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування не сплачується 

абонентами при відправленні 

благодійного телекомунікаційного 

повідомлення. 

     Послуги стільникового рухомого 

зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку 

загального користування голосу, сигналів, 

звуків, зображень, друкованих чи письмових 

матеріалів або символів, призначених для 

конкретного абонента, у разі, коли для їх 

прийому або передачі використовується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримуємо  
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призначених для конкретного 

абонента, у разі, коли для їх 

прийому або передачі 

використовується обладнання 

радіозв'язку. 

     

 Радіозв'язок - електрозв'язок, 

що здійснюється шляхом 

поширення електромагнітних хвиль 

у вільному просторі без штучного 

спрямовуючого середовища. 

     Роумінг - послуга 

стільникового рухомого зв'язку, яка 

забезпечує можливість абонентам 

здійснювати двосторонній зв'язок 

без подання будь-якої попередньої 

заяви або з такою під час 

переміщення із зони дії одного 

оператора до іншого як у межах 

України, так і за її межами. 

      

15-13. Збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з 

вартості послуг стільникового 

рухомого зв'язку не сплачується, 

якщо послугами цього зв'язку 

користуються річкові, морські, 

повітряні, космічні транспортні 

засоби, засоби наземного 

технологічного транспорту (у тому 

числі таксі), що мають стаціонарно 

вбудоване обладнання радіозв'язку, 

обладнання радіозв'язку. 

      

 

 

 

 

Радіозв'язок - електрозв'язок, що 

здійснюється шляхом поширення 

електромагнітних хвиль у вільному просторі 

без штучного спрямовуючого середовища. 

      

Роумінг - послуга стільникового 

рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість 

абонентам здійснювати двосторонній зв'язок 

без подання будь-якої попередньої заяви або 

з такою під час переміщення із зони дії 

одного оператора до іншого як у межах 

України, так і за її межами. 

 

 

 

15-13. Збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з вартості послуг 

стільникового рухомого зв'язку не 

сплачується, якщо послугами цього зв'язку 

користуються річкові, морські, повітряні, 

космічні транспортні засоби, засоби 

наземного технологічного транспорту (у 

тому числі таксі), що мають стаціонарно 

вбудоване обладнання радіозв'язку, 

радіонавігації та радіоастрономії, яке не 

може бути відокремлено від таких засобів 
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радіонавігації та радіоастрономії, 

яке не може бути відокремлено від 

таких засобів без втрати його 

технологічних або експлуатаційних 

якостей чи характеристик. 

      

Не є об'єктом оподаткування: 

     транслювання програм 

радіо- та телевізійними станціями; 

     передавання або прийом 

інформації за допомогою 

радіозв'язку мережами відомчого 

чи технологічного зв'язку, що не 

мають автоматичної комутації з 

мережею зв'язку загального 

користування; 

     користування 

радіотелефонами та 

радіоподовжувачами, 

підключеними до номерів 

квартирних телефонів; 

     суми, які сплачуються 

одним оператором у компенсацію 

вартості послуг з роумінгу (або 

покриття від'ємного сальдо 

взаєморозрахунків з роумінгу) 

іншому оператору, що надав такі 

послуги. 

 

 

 

 

без втрати його технологічних або 

експлуатаційних якостей чи характеристик. 

   

    

 

 

Не є об'єктом оподаткування: 

     транслювання програм радіо- та 

телевізійними станціями; 

     

 передавання або прийом інформації за 

допомогою радіозв'язку мережами відомчого 

чи технологічного зв'язку, що не мають 

автоматичної комутації з мережею зв'язку 

загального користування; 

      

користування радіотелефонами та 

радіоподовжувачами, підключеними до 

номерів квартирних телефонів; 

    

   

суми, які сплачуються одним 

оператором у компенсацію вартості послуг з 

роумінгу (або покриття від'ємного сальдо 

взаєморозрахунків з роумінгу) іншому 

оператору, що надав такі послуги; 

 

     вартість послуг з відправлення 

благодійного телекомунікаційного 

повідомлення. 

     У разі отримання благодійного 

телекомунікаційного повідомлення суми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримуємо 
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15-14. Збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з вартості 

послуг стільникового рухомого 

зв'язку сплачується у розмірі 7,5 

відсотка вартості будь-яких послуг 

стільникового рухомого зв'язку, 

сплаченої споживачами цих послуг 

оператору, що їх надає, включаючи 

вартість вхідних та вихідних 

телефонних дзвінків, абонентську 

плату, плату (надбавку) за роумінг, 

суму страхового завдатку, авансу, 

вартість інших спеціальних послуг, 

зазначених у рахунку на оплату 

послуг стільникового рухомого 

зв'язку. 

У разі продажу прав на 

тимчасове користування послугами 

стільникового рухомого зв'язку у 

вигляді магнітних карт, мікросхем 

збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування, виходячи з суми коштів, які 

оператор стільникового рухомого зв’язку 

перераховує неприбутковій організації, у 

тому числі благодійній організації (крім 

політичних партій і кредитних спілок), 

або територіальній громаді, зараховується 

оператором стільникового рухомого 

зв’язку в рахунок зменшення поточних 

платежів з цього збору протягом 

поточного звітного періоду. 

 

 15-14. Збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування  з вартості послуг 

стільникового рухомого зв'язку сплачується 

у розмірі 7,5 відсотка вартості будь-яких 

послуг стільникового рухомого зв'язку, 

сплаченої споживачами цих послуг 

оператору, що їх надає, включаючи вартість 

вхідних та вихідних телефонних дзвінків, 

абонентську плату, плату (надбавку) за 

роумінг, суму страхового завдатку, авансу, 

вартість інших спеціальних послуг, 

зазначених у рахунку на оплату послуг 

стільникового рухомого зв'язку.  

 

 

 

     У разі продажу прав на тимчасове 

користування послугами стільникового 

рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, 

мікросхем або чипів збір сплачується з 

Підтримуємо 
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або чипів збір сплачується з 

вартості їх продажу. 

 

У разі коли оператор 

стільникового зв'язку надає 

послуги з цього зв'язку безоплатно, 

збір сплачується з вартості таких 

послуг, визначеної за звичайними 

розцінками (тарифами) такого 

оператора. 

 

 

У разі коли особа надає 

засоби, споруди або мережу зв'язку 

в оренду (лізинг) або передає ці 

об'єкти в інші види користування 

іншій особі, яка виконує функції 

оператора щодо третіх осіб, 

об'єктом оподаткування є тільки 

послуги, які надаються такою 

другою особою таким третім 

особам. 

 

15-15. Збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з 

вартості послуг стільникового 

рухомого зв'язку сплачується 

платниками збору оператору 

одночасно з оплатою ними 

зазначених послуг. Оператори 

стільникового рухомого зв'язку 

перераховують збір на обов'язкове 

вартості їх продажу. 

 

 

     У разі коли оператор стільникового 

зв'язку надає послуги з цього зв'язку 

безоплатно, збір сплачується з вартості таких 

послуг, визначеної за звичайними 

розцінками (тарифами) такого оператора, 

крім випадків надання послуг з 

відправлення благодійних 

телекомунікаційного повідомлення. 

 

У разі коли особа надає засоби, споруди 

або мережу зв'язку в оренду (лізинг) або 

передає ці об'єкти в інші види користування 

іншій особі, яка виконує функції оператора 

щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є 

тільки послуги, які надаються такою другою 

особою таким третім особам. 

 

 

 

 

 

Відсутній  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримуємо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-15. Збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з вартості послуг 

стільникового рухомого зв'язку 

сплачується платниками збору 

оператору одночасно з оплатою ними 

зазначених послуг. Оператори 

стільникового рухомого зв'язку 

перераховують збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування в 
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державне пенсійне страхування в 

такому порядку: 

якщо протягом робочого дня 

сума збору, яка обліковується, 

дорівнює або перевищує 50 гривень 

- не пізніше наступного робочого 

дня; 

якщо протягом робочого дня 

сума збору, яка обліковується, 

менше ніж 50 гривень - не пізніше 

того робочого дня, коли сума збору 

досягне 50 гривень. 

Документом, що підтверджує 

сплату збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з 

послуг стільникового рухомого 

зв’язку, є платіжне доручення 

оператора про перерахування суми 

збору на бюджетні рахунки для 

зарахування надходжень до 

загального фонду державного 

бюджету, відкриті в головних 

управліннях Казначейства. 

 

 

Відсутній 

 

 

такому порядку: 

якщо протягом робочого дня сума 

збору, яка обліковується, дорівнює або 

перевищує 50 гривень - не пізніше 

наступного робочого дня; 

якщо протягом робочого дня сума 

збору, яка обліковується, менше ніж 50 

гривень - не пізніше того робочого дня, 

коли сума збору досягне 50 гривень. 

Документом, що підтверджує 

сплату збору на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з послуг 

стільникового рухомого зв’язку, є 

платіжне доручення оператора про 

перерахування суми збору на 

бюджетні рахунки для зарахування 

надходжень до загального фонду 

державного бюджету, відкриті в 

головних управліннях Казначейства. 

 

 

 

 

У разі, якщо платник збору 

відмовляється від отримання 

попередньо оплачених ним послуг 

стільникового рухомого зв'язку та 

звертається до оператора з заявою 

про повернення коштів, оператор 

здійснюючи  повернення коштів 

платнику збору включно із сумою 

збору на обов'язкове державне 
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пенсійне страхування, зменшує свої 

перерахування суми збору на 

бюджетні рахунки в поточному 

звітному періоді на суму збору, 

поверненого платнику. 

                             ... 

18. Облік сум збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з 

окремих видів господарських 

операцій ведеться відповідно до 

законодавства. 

Відсутній 

  

                             ... 

18. Облік сум збору на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій ведеться відповідно 

до законодавства. 

 

       

Повернення помилково або надміру 

сплачених сум збору на обов’язкове 

державне пенсійне страхування з окремих 

видів господарських операцій 

здійснюється у порядку, встановленому 

Бюджетним кодексом України та 

нормативно-правовими актами, 

прийнятими на його виконання, щодо 

повернення коштів, помилково або 

надміру зарахованих до бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключити  

 

 

 

 

 


