Дерегуляція в
софтверній галузі
Що потрібно спростити для полегшення ведення бізнесу

Дмитро Ливч,
EasyBusiness
Грудень, 2016
Київ, Україна

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В СОФТВЕРНІЙ ГАЛУЗІ

Основним завдання бізнес-реформ в країні є створення
кращих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій
РЕГУЛЯТОРНИЙ КЛІМАТ ТА УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

10k

27

11

КІЛЬКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

КІЛЬКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ
РЕГУЛЯТОРНИХ ОРГАНІВ

КІЛЬКІСТЬ ПОДАТКІВ

350k

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

5
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КІЛЬКІСТЬ СЕКТОРІВ, В ЯКИХ
ПЛАНУЄТЬСЯ ПЕРЕГЛІД
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

КЛЮЧОВІ РІВНІ БІЗНЕС-РЕФОРМ В УКРАЇНІ
• Державна політика (дерегуляція, податкова реформа,
верховенство права, роль громадянського суспільства)
• Галузева політика (розвиток ринкової інфраструктури,
покращення позицій в рейтингу Doing Business, доступ
до фінансування, покращення конкурентоспроможності)
• Бізнес-асоціації (зростання ефективності взаємодії БА
та МСБ, захист прав учасників БА)

• Культура ведення бізнесу (стратегія, менеджмент,
маркетинг, інвестиції, корпоративне управління)

i

Покращення умов для ведення бізнесу в Україні
може дати найбільші результати, у випадку
реалізації всіх чотирьох елементів
1

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В СОФТВЕРНІЙ ГАЛУЗІ

Стратегія дерегуляції включає три етапи: ліквідація бар’єрів,
регуляторна гільйотина та превентивний механізм
СТРАТЕГІЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

ЛІКВІДАЦІЯ 200
РЕГУЛЯТОРНИХ БАР’ЄРІВ



Першочергова ліквідація 200
найбільш болючих для бізнесу
регуляторних бар’єрів

50%
~100 з 200 ініціатив завершено
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РЕГУТЯРОНА ГІЛЬЙОТИНА



Перегляд та інвентаризація
регуляторних норм в рамках
регуляторної гільйотини та
надання рекомендацій щодо
внесення змін (7,000 – 10,000)
25%

Було розроблено операційний план реформи

СТВОРЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО
МЕХАНІЗМУ



Забезпечення стабільності
отриманих результатів. Оцінка
регуляторного впливу,
консультації з основними
стейкхолдерами.
25%

Було розроблено методологію оцінки
Регуляторного впливу (RIA)
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Мета дерегуляції в ІТ – повністю спростити фундаментальні
бізнес-процеси для створення умов росту
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В ІТ

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ,
В ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ІТ-СЕКТОРA

ЗАХИСТ ПРАВ
ВЛАСНОСТІ
Службові твори,
вилучення серверів
ІТ-компаній

РИНОК ПРАЦІ

ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ

Працевлаштування
нерезидентів

Валютне регулювання

РОХРАХУНКИ

ТОРГІВЛЯ

Валютний контроль
та платіжні системи

Публічні ліцензії,
е-комерція, валютний
контроль, інвойс та оферта

РЕГУЛЯТОРНІ БАР’ЄРИ ІТ-СЕКТОРУ АНАЛОГОЧНІ ІНШИМ ІНДУСТРІЯМ.
ВІМІННОСТІ ЛИШЕ В ПРІОРИТИЗАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНИХ НАСЛІДКАХ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ
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Дерегуляція в ІТ проходить досить повільно, зокрема, через
недостатньо високий рівень розуміння галузі чиновниками
СТАТУС ДЕРЕГУЛЯЦІЇ

ПРИЙНЯТО
Спрощення процедури працевлаштування
нерезидентів
Заборона вилучення серверів ІТ-компаній
 На разі існують шляхи обходу заборони
 Розроблено поправка до законодавства

Врегульовано e-commerce
 Визнано електронні угоди нарівні з
письмовими документами
 Визначено явище «електронна комерція»,
«електронна угода» «інтернет-магазин
Спрощення процедур експорту послуг
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В ПРОЦЕСІ
Зареєстровано новий законопроект щодо
вирішення проблеми вилучення серверів

Розроблено проекти НПА щодо захисту
інтелектуальної власності
 Службовий твір
 Публічна ліцензія
 Промислова власність
Розроблено концепцію лібералізації
валютного регулювання
 Комплексна реформа валютного
регулювання
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Покращення законодавства в ІТ-індустрії частіше пов’язано із
впровадженням «правильної» регуляції…
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Електронна форма угоди
прирівнюється до паперової
Регламентовано використання ЕЦП
у комерційних відносинах (b2c)
Реалізовано захист прав споживачів за
угодами, укладеними в мережі Інтернет
Введено нові визначення, що
пов'язані з електронною комерцією
Здійснено розмежування
відповідальності сторін

Зменшення паперового
документообігу
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…аніж з її беспосередньою відміною
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ІТ
Отримання медичної
довідки, довідок про
відсутність
кримінального
провадження

Документи
для отримання
дозволу

Необхідність
отримання таких
довідок скасовується

«Застосування праці
іноземців є доцільним та
достатньо
обґрунтованим у разі,
якщо іноземець є
засновником
підприємства»

Для розгляду поданих
роботодавцем
документів при
територіальному органі
утворюється комісія

Коло осіб, до яких
застосовується Додаткова комісія з
підстава отримання розгляду заявки
дозволу

«… якщо іноземець є
засновником або
учасником підприємства»

Така комісія
відсутня

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

- до
- після
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Інвестиції: ~300-500 млн.грн.
Зростання економіки: ~500-800 млн.грн.
Ліквідація корупції: ~50-100 млн.грн.
Податкові надходження: ~20-25 млн.грн.
Додаткові робочі місця: ~5-10 тис.

15 календарних днів
з дати отримання та
реєстрації документів

Надсилання поштою
10 робочих днів з дня
та
зарахування коштів
розміщення на сайті

Прийняття
рішення щодо
дозволу

Повідомлення
Видача дозволу
про рішення

7 робочих днів
з дати отримання та
реєстрації документів

4872 грн. або
4 мінімальних
заробітних плати

Протягом 5 роб. днів
з дня отримання
документів
приймається лише
рішення про видачу

Плата за
продовження
дозволу

Видача
дублікату
дозволу

0 грн.

… приймається
рішення про видачу
та видається
дублікат одночасно

Надсилання рішення 3 робочих дня з дня
електронною поштою зарахування коштів

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ КРАЩИХ
Застосування праці іноземців є доцільним та достатньо
обґрунтованим у разі, якщо іноземець:
претендує на посаду фахівця або керівника в ІТ-індустрії
має диплом про вищу освіту одного з ТОП-100 навчальних
закладів світу
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На разі головний фокус реформи зосереджений на оптимізації
транскордонних бізнес-процесів…
ВАЛЮТНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ
ПОТОЧНИЙ СТАТУС РЕФОРМИ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікуваний економічний ефект від реформи, млн дол
x8.75

$390млн
350

40
Економічний ефект
від прийнятих заходів

ОЧІКУВАНИЙ
ЗАГАЛЬНИЙ ЕФЕКТ

Очікуваний
економічний ефект

Кількість НПА, які потребують змін
x3.75

19
4
Змінено НПА
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Потребують змін

ЗАГАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬ НПА

•

впроваджено 7 груп питань серед 62*,
запропонованих концепцією;

•
•

внесено зміни до 5 нормативно-правових актів;

•

скасовано вимогу щодо перекладу платіжного
документу SWIFT;

•

відмінено необхідність подання виписки з
ЄДРПОУ та копії сертифікату суб’єкта оціночної
діяльності.

впроваджені заходи забезпечать економічний
ефект до 1 млрд. грн. на рік, вплинувши на ~1.5
млн. щорічних операцій та процедур;
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…в тому числі ініціатива по скасуванню валютного контролю
для експортних операцій
ЕКСПОРТ ПОСЛУГ

ПРОБЛЕМА

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Необхідність надання зовнішньоекономічного
контракту у паперовій формі, з усіма необхідними
умовами і реквізитами затвердженими наказом МЕРТ

 Укладання договору в електронній формі
 Шляхом прийняття оферти або виставлення



інвойсу
Згідно з законодавством країни контрагента

 Надання інвойсу (одночасно може бути і

Надання акту виконаних робіт

договором)

Переклад документів на українську мову

 Не потрібен переклад з англійскої мови

Скріплення документів підписами і печатками



Рахунок (інвойс) не визнається первинним документом

 Рахунок (інвойс) визнається первинним документом

Електронний підпис

ВИГЛЯД СПРОЩЕНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЕКСПОРТУ
Встановлення
договірних відносин
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Виконання робіт.
Виставлення рахунку

Оплата рахунку
нерезидентом

Банк запитує інвойс,
який виставляється
нерезиденту

Надходження грошей
на розподільчий
рахунок

INFO.EASYBUSINESS@GMAIL.COM

WWW.EASYBUSINESS.IN.UA

FB.COM/EASYBUSINESS.IN.UA

LINKEDIN.COM/COMPANY/4792478

