Міністру фінансів України
п. Наталії Енн Яресько
_______________________________
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008
Щодо збільшення ставки ренти за користування
радіочастотним ресурсом
Шановна пані Наталю!
Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТЕЛІТ», Приватне акціонерне товариство
«Київстар» та Приватне акціонерне товариство «МТС Україна» (надалі - Оператори)
висловлюють свою глибоку повагу та звертаються до Вас щодо Проекту Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів»
(надалі - Проект), зокрема в частині підвищення ставки загальнообов’язкової ренти за
користування радіочастотним ресурсом України (надалі – Ставка РЧР) .
Проектом передбачається підвищення Ставки РЧР на 26% вже в 2015 році, при цьому:
1. Оператори являються надійними та послідовними інвесторами, поповнюючи бюджет
України та формуючи понад 1,5% ВВП країни та сприяючи розвитку нових технологій у т.ч.
зв’язку нового покоління 3G.
2. Минулого року Ставка РЧР була підвищена вдвічі, а за останні 7 років виросла у 11 разів.
3. Україна займає 5 місце в світі за податковим навантаженням – Загальною Вартістю
Володіння Мобільним зв’язком (Total Cost of Mobile Ownership).
4. За минулий рік індекс споживчих цін за усіма категоріями виріс на 45%, в той час як в
категорії «зв'язок» даний показник виріс всього на 5,6%.
5. На ринку існує необґрунтована розбалансованість розмірів Ставки РЧР для різних технологій.
6. Останнім часом оператори телекомунікацій почали відмовлятися від радіочастотного ресурсу, що
пов’язано з обтяжливою Ставкою РЧР.
Розгорнуте обґрунтування вищевказаних пунктів Ви можете знайти в Додатку до цього
листа.
З огляду на зазначене, звертаємося до Вас з проханням сприяти у збереженні чинних на
сьогодні розмірів Ставок РЧР, 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.
З повагою,

Ердал Яйла

Петро Чернишов

Іван Золочевський

Головний виконавчий
директор ТОВ «АСТЕЛІТ»

Президент
ПрАТ «Київстар»

Генеральний директор
ПрАТ «МТС Україна»

Ministry of Finance Ukraine
Nataliya Enn Yaresko
_______________________________
01008 Kiev, Hrushevskogo str. 12/2
Regarding rent fee for radiofrequency
resource usage increase

Dear Nataliya!
Limited Liability Company "ASTELIT", Joint-Stock Company "Kyivstar" and Joint-Stock
Company "MTS Ukraine" (hereinafter - Operators) express their deep respect and address to you on the
Draft Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding changing of some taxes
and fees"(hereinafter - the Project), in particular regarding the mandatory rent fee for radiofrequency
resource of Ukraine usage increase (hereinafter – RFR fee).
The Project foresees the RFR fee increase for 26% in 2015, at the same time:
1. Operators are reliable and consistent investors, adding to the budget of Ukraine and forming more
than 1.5% of GDP and contributing to the development of new technologies including 3G.
2. Last year, RFR fee was increased twice, has grown 11 times during the last 7 years.
3. Ukraine ranks 5th in the world in the tax burden - total cost of ownership of mobile communication
(Total Cost of Mobile Ownership).
4. Over the past year consumer price index for all categories increased by 45%, while in the category
"communication", the figure rose only by 5.6%.
5. There is a significant imbalance in RFR fee for different technologies in the market.
6. Recently, telecom operators begun to reject the radio frequency resource due to the RFR fee burden.
Expanded justification above items can be found in the Annex hereto.
Considering the abovementioned, kindly asking you to assist in keeping the current RFR fees,
specified in Article 254.4 of the Tax Code of Ukraine, at least for mobile operators using the frequency
spectrum 900-2100 MHz.

Looking forward to fruitful cooperation,
Sincerely,

Erdal Yayla

Petro Chernyshov

Ivan Zolochevsky

Chief Executive Officer
LLC “ASTELIT”

President
SJSC «Kyivstar»

General Director
SJSC «MTS Ukraine»

