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Про розгляд звернення 

 

Мінекономіки розглянуло звернення Інтернет асоціації України від 03.08.2020    

№ 98/3 щодо можливих негативних наслідків реалізації Закону України від 20.09.2019  

№ 128-IX “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших 

законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”, Закону України 

від 20.09.2019 № 129-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” і повідомляє.  

Міністерством було розроблено та Кабінетом Міністрів України на засіданні 

Уряду 27.12.2019 схвалено проєкт Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг” щодо контролю та відповідальності суб’єктів 

господарювання”, зареєстрований у Верховній Раді України 02.01.2020              

(реєстр. № 2711) (далі – законопроєкт), яким передбачалось пом’якшити 

відповідальність суб'єктів господарювання за деякі порушення, пов'язані із 

застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій, а також впровадити 

ризик-орієнтований підхід при проведенні контролюючими органами фактичних 

перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері 

застосування реєстраторів розрахункових операцій. 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000018A218006B928600  
Підписувач Новікова Ірина Юріївна 
Дійсний з 28.07.2020 0:00 по 28.07.2022 0:00 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&-jcHRО   
 

3611-07/59525-07 від 30.09.2020 
20:19:06 

 

mailto:meconomy@me.gov.ua


2 

 

У зв’язку із зміною складу Уряду станом на 04.03.2020 законопроєкт  

відкликано.  

Мінекономіки проведено роботу щодо доопрацювання законопроєкту з 

урахуванням ситуації, пов’язаної із кризовими явищами, та пропозицій, спрямованих 

на лібералізацію застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними 

особами-платниками єдиного податку з урахуванням завдань, визначених Указом 

Президента України від 17.10.2019 № 761/2019 “Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб - підприємців”, для 

підготовки законопроєкту для його повторного внесення до Верховної Ради України. 

Наразі  законопроєкт проходить процедуру погодження заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади. 

 

 

Заступник Міністра розвитку  

економіки, торгівлі та сільського  

господарства України                                                                Ірина НОВІКОВА  
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