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ВИСНОВОК

Про електронну петицію Орлова Владислава Сергійовича 

з пропозицією щодо необхідності термінового розгляду проекту Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України щодо запровадження щорічного 
підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної 

системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку 
не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також 

скасування корупційного механізму кеш-бек» реєстр. №3853-1 від 
17.07.2020р.

Протокол №56

3 лютого  2021 року

За дорученням Голови Верховної Ради України Д.О. Разумкова 
відповідно до статті 2231 Регламенту Верховної Ради України,  статті 231 

Закону України «Про звернення громадян» Комітет Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні розглянув 
електронну петицію Орлова Владислава Сергійовича з пропозицією щодо 
необхідності термінового розгляду проекту Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів 
доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення 
права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових 
операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек» реєстр. 
№3853-1 від 17.07.2020р., яка зібрала  25351 підписів. 

Проект Закону України  про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження 
щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної 
системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не 
застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також скасування 
корупційного механізму кеш-бек реєстр. №3853-1 від 17.07.2020р. має на меті, 
згідно пояснювальної записки до нього, запровадження нових та прозорих 



правил для суб'єктів спрощеної системи оподаткування, що дасть змогу 
спростити ведення бізнесу, скоротити витрати платників податків на 
виконання податкового обов'язку. 

Законопроектом пропонується:

- визначати граничний обсяг доходу для перебування на спрощеній 
системі оподаткування, обліку та звітності у прив’язці до мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 
(далі – МЗП), зокрема, для 1 групи платників єдиного податку – на рівні 245, 
2 групи – 1230 та 3 групи – 1720 розмірів МЗП; 

- встановити граничний обсяг доходу, при перевищенні якого платники 
єдиного податку (2-4 груп) застосовують реєстратори розрахункових операцій 
(далі – РРО), – 820 розмірів МЗП; 

- скасувати вимоги щодо особливостей застосування РРО для суб’єктів 
господарювання, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових 
товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та 
виробів медичного призначення, та, у зв’язку із цим, виключити відповідну 
термінологію у тексті Закону України «Про захист прав споживачів»; 

- виключити положення щодо компенсації частини суми штрафних 
(фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за результатами проведеної за їх 
скаргою перевірки про порушення суб’єктом господарювання порядку 
проведення розрахункових операцій.

Комітет на своєму засіданні 28 вересня 2020 року (протокол №45) 
розглянув вказаний проект Закону реєстр. №3853-1 та рекомендував 
Верховній Раді України прийняти одне з рішень, передбачених ч. 1 ст. 114 
Регламенту.

Водночас 1 грудня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон 
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 №1017-IX, який набрав чинності 10 грудня 2020 року. Він приймався 
як компромісний варіант вирішення проблеми між бізнесом та державою. 

Вказаний Закон №1017-IX спрямований на врегулювання тих же питань, 
що і законопроект реєстр. №3853-1, зокрема Законом:

- внесено зміни до підпункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу 
України та передбачено обрахування граничних обсягів доходу платників 
єдиного податку першої – третьої груп єдиного податку відповідно до розміру 
МЗП, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, зокрема, 
для першої групи платників єдиного податку обсяг доходу становить 167 

https://zakon.rada.gov.ua/go/1017-IX
https://zakon.rada.gov.ua/go/1017-IX


розмірів мінімальної заробітної плати; для другої групи – 834 розміри 
мінімальної заробітної плати; для третьої групи – 1167 розмірів мінімальної 
заробітної плати;

- скасовано норми щодо застосування механізму «кешбек»; 
- звільнено від застосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за 

допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів 
переказу коштів за послуги у разі проведення таких розрахунків; 

- пом’якшено відповідальність за окремі порушення законодавства у 
сфері проведення розрахункових операцій, зокрема, скасовано штрафні 
санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків 
сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО/ПРРО, та за відсутність 
попереднього програмування товарів в РРО/ПРРО, а також продовжено до 
01.01.2022 застосування понижених розмірів фінансових санкцій за 
порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо 
використання РРО/ПРРО під час проведення розрахункових операцій та інше.

 Враховуючи викладене, проект Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для 
застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників 
єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а 
також скасування корупційного механізму кеш-бек» реєстр. №3853-1 від 
17.07.2020р. в більшій частині втратив актуальність. 

Враховуючи викладене вище, Комітет вирішив:

1. Інформацію, викладену в електронній петиції, взяти до відома.
2. Висновок Комітету надіслати автору електронної петиції – Орлову 

Владиславу Сергійовичу. 

Голова Комітету                                                                              Д.О. Гетманцев
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