Як сплатити за ліцензію!
Згідно зі статтею 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі – Закон) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного
прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти
робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до
ліцензійного реєстру.
Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції,
виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного
термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку (зауважуємо, що Законом не
передбачено надання підтвердження сплати до органу ліцензування). Однак
наголошуємо, що встановлення органом ліцензування факту несплати за видачу ліцензії
є підставою для зупинення дії ліцензії.
Плата за видачу ліцензії зараховується до відповідних бюджетів згідно
з Бюджетним кодексом України (плата за видачу ліцензії зараховується до місцевих
бюджетів).
Реквізити для внесення плати за видачу ліцензії зазначаються органом
ліцензування у рішенні про видачу ліцензії.
За реквізитами, які зазначаються в рішенні, ліцензіат може знайти рахунок
відповідного місцевого бюджету. Перелік розміщено на вебпорталі Державної
казначейської служби України - «Головна сторінка», елетронний сервіс «Пошук
реквізитів доходних рахунків» (посилання: https://www.treasury.gov.ua/ua).

Таким чином, порядок дій суб’єкта господарювання наступний
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На вебсайті МОЗ (розділ «Ліцензування») опубліковано рішення про видачу ліцензії/чи
внесено інформацію до Ліцензійного реєстру
Здійснюємо пошук рахунку місцевого бюджету на сайті Держказначейства ( за вказаними в
рішенні загальними реквізитами), а саме:
сума до сплати: один прожитковий мінімум для працездатних осіб, що встановлений Держбюджетом
код бюджетної класифікації - 22011800
код відомчої ознаки МОЗ України - 18
найменування коду класифікації доходів бюджету - «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»
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Довідково

Здійснюємо оплату за місцем провадження діяльності (у разі, якщо ліцензіат провадитиме
за кількома місцями провадження діяльності, оплачуємо за місцем розташування закладу чи
за одним з місць провадження ФОП (законодавством не встановлені вимоги щодо вибору
місця оплати)
Зберігаємо документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії
прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2021 рік:
з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня;

Принагідно звертємо увагу: бланки ліцензій не видаються. Відповідно до Закону
видача ліцензії - надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської
діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у
ліцензійному реєстрі.
Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, з дня внесення відомостей до ліцензійного реєстру/з дня
опублікування рішення на вебпорталі щодо рішення органу ліцензування про видачу йому
ліцензії.
Таким чином, реквізитами ліцензії суб’єкта господарювання є реквізити рішення
(наказу)

