
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 грудня 2019 року                   Ужгород                                                 № 1819 

 

 

 

Про звернення 

до Верховної Ради України                       

 

 

         Керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи звернення підприємців м. Ужгород 

09.12.2019 року № 01-16/853, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до Верховної Ради України щодо законів 128-ІХ «Про внесення змін 

до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та 129-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового Кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері 

торгівлі і послуг» (додається). 

2.  Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голові Верховної Ради України 

Д. РАЗУМКОВУ 

вул. Грушевського,5 

м. Київ, 01008 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
 

Щодо законів 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та 129-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового Кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі 

і послуг» 

 

 Прийняті Верховною Радою в першому та другому читанні закони 128-ІХ 

та 129-ІХ викликали широкий резонанс у підприємницькому середовищі. 

Маючи власну справу і ставши підприємцями, кожен обрав групу (модель) 

оподаткування, єдиний податок чи загальну систему. Сьогодні може відбутися 

різка зміна правил з одночасним збільшенням санкцій та можливого тиску зі 

сторони державних контролюючих органів. За повідомленням Державної 

регуляторної служби (ДРС), прогнозні витрати бізнесу в разі прийняття 

проектів законів становитимуть орієнтовано 22,35 млрд. грн. на 

адміністрування процесів застосування РРО. Сумарні додаткові витрати малого 

бізнесу на обов’язкове впровадження РРО для платників єдиного податку 

другої групи незалежно від виду діяльності та обсягів доході можуть становити 

11,128 млрд. грн. Крім того, оскільки за ознаками, визначеними статтею 1 

Закону України від 11.09.2003 року № 1160 «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зазначені 

законопроекти є регуляторними актами, ДРС вважає, що перед їх прийняттям 

повинно відбуватися широке громадське обговорення із залученням 

представників бізнесу, громадськості та інших зацікавлених сторін, чого 

зроблено не було! Зазначається, що передбачена у законах можливість 

використання програмних РРО створює ризик незабезпечення надійності 

захисту інформації від спотворення та неналежного виконання фіскальних 

функцій. Як наслідок, підприємці можуть бути змушені використовувати в 

своїй діяльності звичайні РРО, що може спровокувати збільшення випадків 

застосування до них фінансових санкцій за результатами перевірок. Серед 

інших серйозних можливих наслідків ДРС також вказує на наступні: 

1. збільшення та здороження процедур адміністрування малого бізнесу та 

мікропідприємництва; 

2. бізнес-еміграція підприємців у країни з більш сприятливою податковою 

системою; 

3. делегалізація ведення господарської діяльності; 

4. некоректна з юридичної точки зору реалізація механізмів контролю через 

електронний кабінет платника податку; 

5. формальний підхід щодо можливості застосування програмних РРО; 



6. збільшення фінансових санкцій при настанні визначених законопроектом 

умов, в середньому у 2,8 рази, обґрунтування доцільності яких у вказаних 

розмірах відсутнє; 

7. збільшення перевірок на підставі недобросовісних звернень покупців 

через особистісне негативне ставлення або бажання дискредитувати 

конкурентів; 

8. встановлення технічно неможливого для суб’єктів господарювання 

зобов’язання щодо відображення коду згідно з Українською класифікацією 

товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) у разі проведення 

розрахунків за підакцизні товари, оскільки суб’єктам господарювання 

необхідно буде замовити перекодування РРО, які вони використовують, та/або 

купувати нові РРО з відповідним кодуванням; 

9. інші негативні наслідки. 

На нашу думку, є інші, більш важливі галузі економіки держави, на які 

мають звернути в першу чергу свою увагу Народні депутати, як то – 

деофшоризація, деолігархизація, знищення контрабанди на  митницях, вивід і з 

тіні  великого агробізнесу та подолання корупції в державних монополіях. 

 Враховуючи вищевикладене, просимо Вас в інтересах підприємців: 

1. Підтримати скасування законів України № 128 «Про внесення змін до 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та № 129 «Про внесення 

змін до Податкового Кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері 

торгівлі та послуг». 

2. Розробити нові законопроекти, в яких врахувати: 

а) Збільшення ліміту річного доходу для 1-ї групи спрощеної системи 

оподаткування до 1 млн. грн.; 

б) Збільшення ліміту річного доходу для 2-ї групи спрощеної системи 

оподаткування до 5 млн. грн.; 

в) Додаткове збільшення ліміту річного доходу на 1 млн. грн.. за кожного 

найнятого працівника; 

г) Виключно добровільна фіскалізація ФОП на спрощеній системі 

оподаткування, облік та звітності. 

  

 

З повагою 

 

Депутати Ужгородської міської ради 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО: 

Рішення XLII сесії 

міської ради VII скликання 

12.12.2019 року № 1819 


