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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Внесення змін до персонального складу Ради.
Заслуховування позиції Міністерства фінансів та Державної податкової
служби стосовно питання 2.1 Протоколу № 1 від 07.11.2019 засідання
Координаційної ради.
3.
Ознайомлення членів Ради з інформацією Державної податкової служби
стосовно питання 2.3 Протоколу № 1 від 07.11.2019 засідання Координаційної
ради.
4.
Обговорення законопроекту, спрямованого на виконання Указу
Президента України від 17.10.2019 № 761.
1.
2.
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ВИРІШИЛИ:
1. Внести зміни до персонального складу Ради.
2. Роз'яснення заступника Голови Ради та представників Міністерства фінансів,
Державної податкової служби з питань 2.1 та 2.3 Протоколу № 1 від 07.11.2019
засідання Ради взяти до відома.
2.1. Міністерству фінансів та Державній податковій службі продовжити
роботу щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на
реалізацію Законів України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів
України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у
сфері торгівлі і послуг» (далі – Закони 128 та 129).
2.2. Міністерству фінансів, Державній податковій службі та Міністерству
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вжити заходів для
посилення комунікаційної кампанії із застосуванням усіх наявних інструментів
комунікації щодо роз’яснення положень Законів 128 та 129, у тому числі щодо:
- дотримання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в
частині обов’язковості подання суб’єктами мікро та малого підприємництва
звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (Zзвіт) з урахуванням технічних (функціональних) можливостей програмних
реєстраторів розрахункових операцій;
- дотримання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в
частині ведення обліку товарних запасів та бухгалтерського обліку суб’єктами
мікро та малого підприємництва, а також необхідності наявності у таких
суб’єктів господарювання первинних документів походження продукції.
2.3. Державній податковій службі:
- під час доопрацювання програмного РРО передбачити функціональну
можливість автоматичного направлення Z-звітів до фіскального серверу
Державної податкової служби;
- надати секретаріату Ради інформацію стосовно вікових груп фізичних осібпідприємців у розрізі груп платників єдиного податку (1, 2, 3 групи) для
оприлюднення на Порталі для малого і середнього бізнесу (sme.gov.ua).
2.4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
розглянути можливість проведення аналізу вигід та витрат чотирьох моделей
фіскалізації:
- передбачена законами тотальна фіскалізація 2 та 3 груп платників єдиного
податку (з 2021 року);
- фіскалізація виключно тих, хто працює на великих торговельних площах
(наприклад від 30 кв м у містах, від 150 кв м у селищах);
- фіскалізація виключно «ризикових» категорій товарів (те, що передбачено
законом 129 з 01.10.2020);
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- комбінований варіант - фіскалізація тих, хто працює на великих торговельних
площах (оффлайн) та фіскалізація всієї інтернет торгівлі електронними чеками.
2.5. Національній бізнес коаліції (Гетьману О. О.) та Громадській організації
“Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу
“Фортеця”” (Сніховському О. О.) надати детальні пропозиції для подальшого
опрацювання членами Ради стосовно:
- надання можливості фізичним особам – підприємцям 1 групи платників
єдиного податку надавати послуги (консультації) з бухгалтерського обліку;
- розширення сфер діяльності, під час здійснення яких застосування РРО не є
обов’язковим .
2.6. Членам Ради надати секретаріату Ради для обговорення на майбутніх
засіданнях Ради пропозиції стосовно вирішення питання документів, які
надаються споживачам за результатами операцій з використанням електронних
платіжних засобів, а саме визначення статусу таких документів як розрахункових
документів в розумінні законодавства про РРО.
3. Підтримати пропозиції Голови Ради щодо розробки законопроекту,
спрямованого на:
- запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з
істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними
порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій;
- можливе пом’якшення відповідальності ФОПів за порушення порядку подання
до контролюючих органів звітності;
- підвищення лімітів для фізичних осіб – підприємців та надання їм права
використовувати працю найманих працівників.
3.1. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
разом з Міністерством фінансів розробити відповідний законопроект з
урахуванням завдань, визначених Указом Президента України від 17.10.2019 №
761, та, звертаючи увагу, на законодавчі ініціативи, які відповідають зазначеним
завданням.
4. Членам Ради надати секретаріату Ради перелік проблемних питань, які
потребують розгляду на майбутніх засіданнях Ради.
Головуючий,
Заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Д. О. Романович

Секретар

О. В. Палазов

