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

Р І Ш Е Н Н Я

Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 

про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації 
розрахунків в сфері торгівлі та послуг 

(реєстр. №4313 від 03.11.2020)        

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін 
до розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання 
чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг (реєстр. 
№4313 від 03.11.2020) (далі – проект Закону реєстр. №4313), поданий 
народними депутатами України Разумковим Д.О. та іншими.

Законопроектом пропонується внесення наступних змін:
перенесення до 01.01.2022 року введення положень щодо 

обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які мають 
застосовувати РРО з 01.01.2021 року; 

перенесення до 01.01.2022 року введення положень щодо 
обов’язкового застосування РРО суб’єктами господарювання, які мають 
застосовувати РРО з 01.04.2021 року; 

перенесення до 01.01.2022 року запровадження спеціального порядку 
розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій «кешбек».

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України не 
заперечує щодо прийняття законопроекту.

Під час обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді України у 
разі прийняття законопроекту прийняти його з урахуванням таких положень:

«У податковому кодексі України:
1) у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 слова та цифри «1000000 

гривень» замінити словами та цифрами: «245 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року»,

2) у абзаці третьому  підпункту 2 пункту 291.4 статті 291 слова та 
цифри «5000000 гривень» замінити словами: «1230 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року»;

3) у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 слова та цифри: «7000000 
гривень» замінити словами та цифрами: «1720 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року». 

4) у пункті 61 підрозділу 10 розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Податкового кодексу України у всіх абзацах слова та 
цифри: «1000000 гривень» замінити словами та цифрами: «820 
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розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року». 

З урахуванням викладеного,       
Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 
розділу ХХ «Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання 
чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг (реєстр. 
№ 4313 від 03.11.2020), поданий народними депутатами України Разумковим 
Д.О. та іншими, включити до порядку денного сесії Верховної Ради 
України, за результатами його розгляду визначитись шляхом 
голосування та прийняти одне з рішень, передбачених ч. 1 ст. 114 
Регламенту.

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 
визначити народного депутата України Дубінського О.А.
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