
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я

про проекти Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо лібералізації застосування 

реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та 
скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за 
скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення 

розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій 
(реєстр. № 4439 від 27.11.2020), про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
встановлення особливостей застосування реєстраторів розрахункових 

операцій платниками єдиного податку (реєстр. № 4439-1 від 30.11.2020) 
та про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових 

операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації 
покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку 

проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних 
санкцій (доопрацьований)

Комітет на своєму засіданні розглянув про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування 
реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування 
механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення 
встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми 
застосованих штрафних санкцій (реєстр. № 4439 від 27.11.2020), про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
встановлення особливостей застосування реєстраторів розрахункових операцій 
платниками єдиного податку (реєстр. № 4439-1 від 30.11.2020), а також 
доопрацьований у Комітеті відповідно до частини другої статті 110 Регламенту 
Верховної Ради України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових 
операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації 
покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку 
проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій. 

Проектом Закону реєстр. № 4439  пропонується:
визначати граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов 

застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп 
платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної 
заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм 
зміни в економічній ситуації;

виключити норми щодо застосування механізму компенсації покупцям 
(споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення 
розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання 
штрафних (фінансових) санкцій;
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відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) 

для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – 
четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 
граничного обсягу доходу, встановленого для першої  групи платників єдиного 
податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення 
від оподаткування;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці 
проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за 
відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО);

подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів 
фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог 
закону щодо використання реєстраторів розрахункових операцій (програмних 
реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій;

запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування 
РРО (ПРРО) під час  надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються 
виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або 
сервісів переказу коштів.

Альтернативним проектом Закону реєстр. № 4439-1 передбачається 
встановлення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи 
оподаткування для першої – третьої груп платників єдиного податку у розмірах 
мінімальної заробітної плати:

для першої групи - 245 розмірів МЗП;
для другої групи - 1230 розмірів МЗП;
для третьої групи - 1720 розмірів МЗП.
Проектом передбачається право платників єдиного податку (2-4 група) не 

застосовувати реєстратори розрахункових операцій із встановленням порогового 
значення обсягу доходу в 820 розмірів МЗП.

Проектом пропонується скасувати застосування реєстраторів розрахункових 
операцій при продажу технічно складних побутових товарів, що підлягають 
гарантійному ремонту, та лікарських засобів та виробів медичного призначення, як 
неефективних заходів детінізації економіки. Проектом виключаються норми щодо 
механізму кешбек. 

Альтернативним проектом Закону доопрацьованим передбачається 
відмінити кеш-бек, попереднє програмування товарів, штрафи за неподання 
звітності по програмним РРО для ФОП, штрафи, в тому числі за невідповідність 
готівки в касі. Відкладено до 01.01.2022 обов’язкове застосування РРО для 
платників єдиного податку другої – четвертої групи (крім ризикових груп - складних 
побутових товарів, лікарських та медичних засобів та ювелірних виробів). Оплата 
послуг в безготівковій формі здійснюється без РРО

Враховуючи викладене,

Комітет вирішив: 
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1. Включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради 

України проекти Законів про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових 
операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації 
покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку 
проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій 
(реєстр. № 4439 від 27.11.2020) та про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо встановлення 
особливостей застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками 
єдиного податку (реєстр. № 4439-1 від 30.11.2020) та внести на розгляд Верховної 
Ради України підготовлений у Комітеті доопрацьований законопроект про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками 
єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) 
за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення 
розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій з 
урахуванням вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України 
та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому як Закон України з 
техніко-юридичним доопрацюванням.  

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити народного депутата України Железняка Я.І.

Перший заступник Голови Комітету                                            Я.І. Железняк 
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