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1. Оператори стабільно та сумлінно поповнюють Державний бюджет
України усіма відповідними відрахуваннями, що формують понад 1,5% ВВП
країни. Стабільні щорічні надходження до Державного бюджету, місцевих
бюджетів та Пенсійного фонду України забезпечуються за рахунок прозорого
та ефективного ведення бізнесу мобільного зв’язку, здійснення
багатомільйонних інвестицій у розвиток телекомунікаційних мереж та
постійного розширення асортименту послуг.

Оператори продовжують бути надійними та послідовними інвесторами в
державну економіку, розвиток нових технологій та розбудову повноцінного
інформаційного суспільства в Україні. Так, 23.02.2015 року нашими
товариствами було взято участь у тендері на право отримання ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України для впровадження
радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)»
(далі – технології 3G). В березні місяці, зусиллями лідерів ринку до
Державного бюджету України надійшло біля 9 мільярдів гривень – інвестицій
в отримання відповідних ліцензій. Ще біля 2х мільярдів буде перераховано на
проведення конверсії частот спеціальних користувачів, а інвестиції у
розгортання та розбудову радіомережі 3G сягатимуть десятків мільярдів
гривень щорічно на протязі наступних трьох - п’яти років.
2. Слід окремо підкреслити, що відповідна ініціатива, підвищення Ставки РЧР
створює загрози та обмеження щодо інвестиційного розвитку ринку
телекомунікацій, який має стати наслідком запуску новітніх 3G технологій.
Отримання ліцензій операторами телекомунікацій – є лише першим кроком на
шляху розвитку інформаційної інфраструктури держави, що полягає у розбудові
новітніх радіомереж, наданні послуг, забезпеченні зростаючого попиту громадян
на швидкісний мобільний доступ мережі Інтернет, та як наслідок - у значному
збільшенні обсягів ринку у фінансовому вимірі, збільшенні податкових
надходжень та ВВП країни в цілому. Короткострокове, негайне отримання
швидкого доходу у вигляд підвищення рентної ставки забирає в галузі значні
ресурси, що мали б піти на відповідні інвестиції, зменшує їх обсяги та стримує
розвиток вітчизняного телекомунікаційного ринку, його комунікаційної
інфраструктури. Додаткові мільярдні затрати для операторів на стадії запуску ними
3G – є безвідповідальним надмірним регулюванням, спрямованим на отримання

швидкого доходу за рахунок стратегічних перспектив ринку, галузі та держави в
цілому.
3. Зазначені вище інвестиційні потужності операторів мобільного зв’язку,
здатність забезпечувати високий рівень споживання послуг, постійне
підвищення рівня їх якості, розширення асортименту та підтримки у
належному стані розгалужених телекомунікаційних мереж операторів, їх
пропускної спроможності, здатності витримувати перенавантаження у пікові
години, а особливо у критичні періоди потребують постійних витрат, які
демонстрували стале зростання на протязі останніх років, навіть до
необхідності впровадження новітніх технологій в Україні. Так, за відсутності
будь-якого економічного обґрунтування у 2010 -2011 роках
розмір
загальнообов’язкового збору за користування радіочастотним ресурсом
України (попередній аналог відповідної ренти) вже збільшився у 7 разів, що
призвело до максимального розширення зазначеної статті витрат для всіх
учасників вітчизняного ринку зв’язку, а у 2012 році ставка цього збору
додатково зросла ще на 7,9%. Минулого року, також без жодного
обґрунтування відповідна ставка зросла вдвічі. Таким чином, за останні 7
років, ставка збору за користування радіочастотним ресурсом України зросла в
11 разів, створюючи вкрай не сприятливі та складні умови господарювання для
суб’єктів ринку мобільного зв’язку, зокрема і провідних операторів такого
ринку.При цьому ринок телекомунікацій за період з 2010 по 3й квартал 2014
виріс на 18,8%, що, з урахуванням рівня інфляції за той же період – 43%,
показує негативну динаміку та означає глибоку стагнацію.
4.Окрім того, слід зазначити, що Україна входить в десятку країн світу з
найвищими податками в телекомунікаційному секторі. Звіт GSMA та Deloitte
«Globalmobiletaxreview 2011» порівнює структуру оподаткування ринку
телекомунікацій. Необхідно відзначити, що Україна знаходиться на
одинадцятому місці в світі за податковим навантаженням – Загальною
Вартістю Володіння Мобільним зв’язком (TotalCostofMobileOwnership) –
TCMO: 20% ПДВ та 7,5% податок на послуги стільникового зв’язку. І це не
враховуючи рентну плату за користування РЧР, адміністрування РЧР
(моніторинг електромагнітної сумісності), податок на прибуток, тощо. Лише
рентна плата за користування РЧР, що може сягати 5% від доходів найбільших
операторів (а для інших компаній – до 25%), «піднімає» Україну в п’ятірку
лідерів, серед яких Туреччина, Габон, Пакистан, Греція та Конго. При цьому
середній рівень TCMO в Європі в 21,3% (медіана 20%) є значно нижчим, ніж в
Україні.
5.Відповідно до даних Державної служби статистики України, викладених
в експрес-випуску № 74/0/11вн-15 від 06.04.2015р., загальний індекс
споживчих цін у березні 2015р. становить 145,8 відсотків порівняно із
березнем 2015р.. При цьому індекс споживчих цін на зв'язок за аналогічний
період становить 105,6 відсотків.

6.Також, не вирішеною проблемою залишається необґрунтована
розбалансованість розмірів ставки ренти (а до цього і збору), яка умисно
створювалася роками з відверто корупційною та не прозорою метою.Так, для
спектрів частот, що використовуються для запровадження різних видів технологій
законодавцем встановлено діаметрально протилежні за розміром ставки спочатку
збору, а зараз і ренти. У якості прикладу, інформуємо, що з абсолютно
незрозумілих та необґрунтованих причин, сьогодні ставка збору на 1 МГц
перспективних технологій мобільного зв’язку (900 – 2100 МГц) складає понад 20
тис. грн., (пропонується збільшити до 25 тис. грн.) а, наприклад для 1 МГц
діапазону частот 2600 МГц, придатного для впровадження перспективної
технології LTE, ставка становить 36 грн. (пропонується збільшити до 45 грн.).
Впевнені, що за активної участі Міністерства фінансів України, відповідні
ставки повинні бути переглянуті та збалансовані, а не просто підвищені без жодної
аргументації, при цьому має бути встановлений зрозумілий та прозорий механізм
їх зміни, передбачуваний для інвесторів та платників збору.
7.Окрім того, варто зазначити, що останнім часом спостерігається тенденція за
якої оператори телекомунікацій почали відмовлятися від спектру. Очевидно, що
одна з основних причин пов’язана з обтяжливою ставкою ренти за користування
радіочастотним ресурсом. В перспективі, така ситуація може призвести не тільки
до зменшення інвестиційної привабливості галузі, а й до створення додаткових
бар’єрів щодо входження на ринок нових суб’єктів господарювання та
функціонування менших за розміром операторів телекомунікацій.
Мусимо констатувати, що пропозиції щодо штучного збільшення
надходжень за рахунок щорічного підвищення ставки збору, а зараз і ренти, за
користування радіочастотним ресурсом не забезпечить ефективну динаміку
зростання доходів галузі та додаткового наповнення Державного бюджету, а
лише погіршить фінансовий стан провідних телекомунікаційних платників
податків та зборів.
Забезпечення зростання економіки в цілому та сфери телекомунікацій
зокрема напряму обумовлені впровадженням новітніх технологій,
інноваційним розвитком телекомунікаційних мереж та послуг, але ж ніяк не
постійним, безпідставним та непередбачуваним підвищенням фіскального
тиску на галузь, що за своєю сутністю не має нічого спільного зі здійсненням
структурних економічних реформ в Україні та прямо суперечить
євроінтеграційним прагненням нашої держави, побудованим на принципах
реформування, лібералізації та дерегулювання вітчизняної економіки.
Окремим ризиком подібної регуляторної діяльності держави може стати
створення відверто непривабливого інвестиційного середовища на
українському телекомунікаційному ринку, постійне зростання вартості
абонентських послуг та, як наслідок, падіння конкурентоздатності та
інноваційності вітчизняної телекомунікаційної галузі.

Ми розуміємо, що в сучасних політичних та економічних умовах
відповідне підвищення тарифів є неприпустимим, але воно може стати
невідворотнім за умови різкого підвищення ставки ренти за користування
радіочастотним ресурсом України, оскільки вона є важливою складовою
собівартості телекомунікаційних послуг для широких верств населення
України (послуги мобільного зв’язку, мобільного доступу до мережі Інтернет,
тощо).
Враховуючи все вищезазначене, на сьогодні з впевненістю можна
стверджувати, що підвищення ставок ренти за користування радіочастотним
ресурсом вже у поточному році може призвести до зменшення базових
фінансових показників галузі, прискорення падіння
вітчизняного
телекомунікаційного ринку, стримування інвестиційної активності та
перетворення флагманів вітчизняної телекомунікаційної індустрії на збиткові
підприємства.
З огляду на зазначене, звертаємося до Вас з проханням сприяти у
збереженні чинних на сьогодні розмірів ставок ренти за користування
радіочастотним ресурсом України, визначених у статті 254.4 Податкового
кодексу України, принаймні для операторів мобільного зв’язку, що
використовують спекти частот 900-2100 МГц.
Сподіваємось на порозуміння і подальшу плідну співпрацю.
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Ердал Яйла
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