Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».
Міністерство фінансів України на виконання вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
повідомляє про оприлюднення доопрацьованого, з урахуванням наданих
зауважень Державною регуляторною службою України, проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (далі
– Законопроект) для отримання зауважень та пропозицій.
Законопроектом пропонується:
- запровадити механізм стимулювання споживача до отримання від продавця
розрахункового документа за реалізований товар (послугу) та перевірки наявності
його електронної копії на порталі перевірки розрахункових операцій;
- подання споживачем в електронному вигляді скарги у разі порушення
порядку проведення розрахункових операцій через персональний електронний
кабінет на порталі перевірки розрахункових операцій;
- отримання скаржником в якості відшкодування вартості придбаного товару
(послуги) частини суми штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до суб’єктів
господарювання за порушення порядку проведення розрахункових операцій (такі
суми коштів не включатимуться до розрахунку оподатковуваного доходу платника
податків).
Метою законопроекту є сприяння детінізації обігу готівкових коштів,
руйнуванню окремих схем ухилення від сплати податків, зменшенню корупційних
ризиків при адмініструванні податків та зборів.
Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу
оприлюднені на офіційному WEB – сайті Міністерства фінансів України
(www.minfin.gov.ua в рубриці «Аспекти роботи\Законодавство\Проекти
документів»).
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту у письмовій та електронній
формі надавати протягом місяця з дня його оприлюднення за адресами:
Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008
е-mail: visoven@minfin.gov.ua.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ,
01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.
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