
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

до реєстр. № 6376

ВИСНОВОК
до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів 
розрахункових операцій платниками єдиного податку)

(реєстр. № 6376 від 02.12.2021 р.)

17  грудня 2021 року
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 17 грудня 2021 року (протокол № 86) розглянув 
проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів 
розрахункових операцій платниками єдиного податку) (реєстр. № 6376 від 
02.12.2021 р.)

Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до абзацу 
четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України 
відтермінувати на рік (до 1 січня 2023 року) обов’язкове застосування РРО 
(ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку 
другої – четвертої груп. 

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, законопроект 
розроблений з метою відтермінування строків розширеного застосування 
реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку, 
передбачених законами України від 20.09.2019 № 129-ІХ та від 01.12.2020 
№1017-ІХ (останнім перенесено строк з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 
року).

На думку авторів законопроекту, запропоноване проектом 
відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів 
розрахункових операцій платниками єдиного податку матиме наступні 
наслідки: зростання рівня захисту прав найбільш незахищених категорій 
платників податків, а саме представників малого та мікробізнесу; призведе до 
зменшення адміністративного навантаження на малий бізнес; надає час для 
комфортної адаптації малого бізнесу до застосування нових правил ведення 
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розрахункових операцій;  призведе до зниження рівня соціальної напруги у 
суспільстві; підніме рівень довіри громадян до влади.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку від 17.12.2021 висловило зауваження щодо 
законопроекту.

Строк подачі альтернативних законопроектів закінчується 17 
грудня 2021 року. 

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст.15, 16, 42, 44, 49, 50 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України», ст.ст. 93, 110, 111, 114 
Регламенту Верховної Ради України, 

Комітет вирішив:

рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом 
голосування щодо питання включення до порядку денного сесії Верховної 
Ради проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо відтермінування строків розширеного застосування 
реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку) (реєстр. 
№ 6376 від 02.12.2021 р.. н.д. Скороход А.К. та іншими);

за результатами розгляду законопроекту у першому читанні 
рекомендувати Верховній Раді України прийняти одне з рішень, 
передбачених ч. 1 ст. 114 Регламенту щодо проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відтермінування строків 
розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками 
єдиного податку) (реєстр. № 6376 від 02.12.2021 р.. н.д. Скороход А.К. та 
іншими).

Співдоповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному 
засіданні сесії Верховної Ради України доручити Голові Комітету –  народному 
депутату України Гетманцеву Д.О.
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