Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики
РІШЕННЯ
про проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»
06 вересня 2019
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення
змін до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (реєстр. №1073 від
29.08.2019), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О.,
Підласою Р.А, Оржелем О.А. та іншими
Ціллю і завданням запропонованого законопроекту №1073 є
запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам
(покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення
розрахунків при придбанні товарів (послуг) та направлять відповідну скаргу
до контролюючих органів (тобто створення мотивації для покупців в сприянні
контролю за дотриманням вимог законодавства про здійснення розрахункових
операцій).
Законопроектом передбачається:
- запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам
(покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення
розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 100 гривень та
направлять відповідну скаргу до контролюючих органів (тобто створення
мотивації для покупців в сприянні контролю за дотриманням вимог
законодавства про здійснення розрахункових операцій);
- запровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету,
за допомогою якої може бути перевірена автентичність отриманого покупцем
в пункті продажу товарів розрахункового документа, оформлена скарга на
продавця товарів за порушення порядку проведення розрахункових операцій
та в режимі реального часу відстеження руху такої скарги через
контролюючий орган;
- законодавче визначення систем зберігання, збору та обліку даних РРО
та можливість використання електронних копій розрахункових документів та
фіскальних звітних чеків, подання яких є обов’язковим згідно Закону, в якості
джерел податкової інформації;
- запровадження дворівневої системи перевірок поданих покупцями
(споживачами) письмових звернень чи скарг засобами порталу перевірки
розрахункових операцій, а саме: на першому рівні проводиться камеральна
перевірка поданого звернення; на другому рівні - у випадку не підтвердження
продавцем факту продажу товарів (послуг) покупцю в ході камеральної

перевірки чи неявки його для її проведення призначається фактична перевірка
дотримання всіх вимог законодавства про застосування РРО, оприбуткування
товарів та обліку їх руху, дотримання порядку ведення касових операцій;
- розширення переліку видів діяльності, які здійснюють суб’єкти ССО,
для яких застосування РРО є обов’язковим.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку надало зауваження до законопроекту № 1073 та
зазначило, що прийняття рішення щодо внесеного законопроекту має
здійснюватися за результатами розгляду законопроекту реєстр. № 1053.
За висновком Комітету Верховної Ради України з питань
антикорупційної політики проект акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку
до даного законопроекту зазначив, що законопроект матиме опосередкований
вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення доходів
бюджетів від податків залежно від практики застосування відповідної
законодавчої ініціативи у разі прийняття базового законопроекту
реєстр.№1053)
З урахуванням вищевикладеного, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в
сфері торгівлі і послуг» (реєстр. №1073 від 29.08.2019), поданий народними
депутатами України Гетманцевим Д.О., Підласою Р.А, Оржелем О.А. та
іншими, прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними правками
та такими пропозиціями:
- у пункті 1 розділу І проекту закону (про внесення змін до підпункту
14.1.278. пункту 14.1 статті 14) слова "збору, та використання" замінити
словами "збору, зберігання та використання";
- по всьому тексту проекту закону словосполучення "визначених за
даними СОД РРО" виключити;
- у абзаці четвертому пункту 17 розділу І проекту закону (щодо внесення
змін до пункту 53 підрозділу 10 розділу XX) слова "Тимчасово з 01 січня до 31
грудня 2020 року" замінити словами "Тимчасово до 31 грудня 2020 року";
- у пункті другому розділу ІІ проекту закону слова "протягом 6 місяців"
замінити словами "протягом 3 місяців".
2. Доповідачем законопроекту пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України Д. О. Гетманцева – Голову
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Співдоповіді від
Комітету законопроект не потребує.
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