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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення умов ведення господарської діяльності,
що здійснюється платниками єдиного податку»
У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України
(далі – ПК) пропонується встановити, що реєстратори розрахункових операцій
(далі – РРО) не застосовуються платниками єдиного податку 2 групи, 3-4 груп
(фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 4000000 грн., у той
час, як згідно із чинною нормою РРО не застосовуються лише платниками
єдиного податку 1 групи (без урахування перехідного періоду, що
передбачений п. 61 підрозділу 10 розділу ХХ ПК).
Прийняття проекту згідно із пояснювальною запискою до нього
«дозволить удосконалити положення чинного податкового законодавства з
метою покращення умов ведення господарської діяльності, що здійснюється
платниками єдиного податку для підтримки економічної активності» (п. 6).
Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне зауважити
наступне.
1. Пропоновані у проекті зміни до п. 296.10 ст. 296 ПК вносяться до
нечинної редакції цього пункту. Звертаємо увагу на те, що редакція
зазначеного пункту була змінена Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і
послуг» від 20.09.2019 № 129-IX.
Крім того, цим же Законом № 129-ІХ підрозділ 10 розділу ХХ ПК
доповнено новим п. 61, який набрав чинності з 1 серпня 2020 року і яким
встановлений перехідний період для застосування РРО деякими платниками
єдиного податку та в якому визначається інший, ніж у проекті, розмір
граничного обсягу доходу для застосування РРО.
2. Зауважимо також, що, у цілому не заперечуючи щодо необхідності
удосконалення відповідних вимог щодо застосування РРО, у тому числі, у
частині доцільності поширення таких вимог на деяких платників єдиного
податку 2-4 груп, разом із тим, на наш погляд, встановлення граничного обсягу
доходу на пропонованому у проекті рівні, без запровадження інших
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альтернативних механізмів, не сприятиме детінізації розрахунків у сфері
торгівлі та послуг, яка використовується, у тому числі, для «мінімізації»
податків. При цьому, зазначимо, що у проекті відсутнє належне обґрунтування
пропонованого граничного обсягу доходу саме на рівні 4 млн. гривень.
3. У цілому зауважимо, що питання застосування РРО належить до
предмету регулювання Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»,
як спеціального акту, а тому відповідні положення, з точки зору систематизації
нормативних положень, на наш погляд, юридично коректніше викладати саме
у вказаному Законі, а не у ПК.
4. Викликають застереження положення п.п. 2-3 розділу II проекту,
оскільки: по-перше, незрозумілим видається зміст відповідних приписів,
зокрема, п. 2; по-друге, перегляд судових рішень на «підставі законодавчих
актів України, змінених цим Законом» є неможливим (п. 3); по-третє,
незрозуміло, про які законодавчі акти, змінені цим Законом чи у редакції цього
Закону, йдеться, зважаючи на те, що проектом пропонуються зміни лише до
ПК.
5. У проекті пропонуються зміни лише до одного п. 296.10 ст. 296 ПК,
що і слід було б відобразити у назві проекту. Також у назві проекту потребує
конкретизації його предмет, виходячи із змісту внесеної законодавчої
пропозиції.
6. Враховуючи, що за змістом відповідних положень Конституції
України (ст. 116) та Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
забезпечення проведення фінансової, цінової, податкової політики належить
до повноважень Кабінету Міністрів України, для прийняття виваженого
рішення щодо пропозицій проекту доцільно отримати висновок Уряду.
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