ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо покращення умов ведення господарської діяльності, що
здійснюється платниками єдиного податку»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.
У зв’язку із ситуацією, що склалася у світі, урядом України з березня 2020
року запроваджено комплекс карантинних заходів з протидії поширенню
короновірусної хвороби (COVID-19) тривалістю щонайменше до квітня 2020
року. Деякі з таких заходів вимушено спрямовані на призупинення діяльності
або обмеження діяльності певних суб’єктів господарювання. Як наслідок це
може призвести до зниження економічної активності, і як наслідок зменшення
надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Також, Верховною Радою України схвалено ряд змін до законодавства
України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19), якими здебільшого надано підтримку великим державним та
приватним підприємствам незалежно від результатів їх фінансово-господарської
діяльності. Разом з тим, підтримка малого та середнього бізнесу, зокрема
фізичних осіб – підприємців які є платниками єдиного податку, є незначною та
недостатньою, а в окремих випадках може навпаки вплинути негативно.
Насамперед, умови ведення господарської діяльності фізичними особами
– підприємцями, які є платниками єдиного податку, ускладняється
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі РРО), що викликано
низьким порогом обсягу доходу з якого зобов’язано застосування РРО (якщо
обсяг доходу в календарному році перевищує 1 млн. гривень).
Для порівняння, у відповідності до положень статті 2 Закону України «Про
бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», мікропідприємствами є
підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за
рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - до 350 тисяч євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч
євро;
середня кількість працівників - до 10 осіб.
Звертаю увагу, що для реального сектору економіки, зокрема фізичних осіб
– підприємців які є платниками єдиного податку, з порівняно невеликим обсягом
розрахунків, придбання РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній
формі та дозволяють передавати необхідну інформацію в податкові органи,
застосування РРО створює додаткове фінансове навантаження у вигляді вартості
самого РРО та його обслуговування, а також певні ускладнення внесення даних
про однакові товари які мають велику кількість примірників (штук), що
призводить до нераціонального використання часу, та складності ведення
господарської діяльності.
2. Цілі та завдання законопроекту.

Метою законопроекту є удосконалення норм Податкового кодексу
України, що регулює правові засади незастосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також
полегшення умов ведення обліку і складання звітності, що покращить умови
ведення господарської діяльності, що здійснюється платниками єдиного
податку.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту.
Поданим проектом Закону передбачається внесення змін та доповнень до
Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011,
№ 13-14, № 15-16, № 17, ст.112).
Так, законопроект передбачає такі зміни:
 розширення кола суб’єктів господарювання (фізичних осіб –
підприємців які є платниками єдиного податку) які не застосовують
РРО;
 встановлення нового порогу обсягу доходу за календарний рік фізичних
осіб – підприємців які є платниками єдиного податку, з якого
застосування РРО є обов’язковим.
4. Стан
регулювання.
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Відповідні суспільні відносини регулюються Податковим кодексом
України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, №
17, ст.112) та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 28, ст. 205).
5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат
Державного та місцевих бюджетів України.
6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та
інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Прийняття законопроекту дозволить удосконалити положення чинного
податкового законодавства з метою покращення умов ведення господарської
діяльності, що здійснюється платниками єдиного податку для підтримки
економічної активності.
Народний депутат України

Олексій КОВАЛЬОВ

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:КОВАЛЬОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Сертифікат: 2D4F290700000000000000000000000000000001

Дійсний до: 11.03.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 387д9/1-2020/24657 від
06.04.2020

