МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
ПРОТОКОЛ № 4
засідання Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого
підприємництва

13.01.2020

м. Київ

Головував: Романович Д.
Присутні: Васильчук О., Висовень О., Верцімаха Г., Гетман О., Гончарова О., Дорогань
О., Дороговоз Ю., Дядюра І., Емельдеш Б., Єрашов А., Касян Ю., Клубань А.,
Колесніков О., Колотій А., Коротка Т., Лаба М., Латишева М., Пліва О.,
Свириденко Ю., Сніховський О., Стрикун Г., Хотенко О., Цибитовський С., Черкач В.,
Чорний В., Чумак О.
Секретар: Палазов О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення календарного плану-графіку засідань Координаційної ради та проєкту
звернення до Голови Верховної Ради України стосовно перегляду граничного обсягу
доходів платників єдиного податку.
2. Інформування про стан підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на
реалізацію Законів № 128 та № 129.
3. Інформування про проєкт Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708 від
28.12.2019).
4. Інформування про стан тестування програмних РРО.
5. Обговорення необхідності визначення критеріїв фіскалізації та проведення
розрахунків різних моделей фіскалізації. Інформування про законопроєкти 2644 та 2645.
6. Інші питання

ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати проєкт календарного графіку засідань Координаційної ради на 2020
рік, передбачивши щонайменше одне засідання у лютому (орієнтовно середина місяця).
Підтримати проєкт звернення до Голови Верховної Ради України та Голови Комітету з
питань фінансів, податкової та митної політики з урахуванням висловлених під час
засідання зауважень та пропозицій.
2. Інформацію Міністерства фінансів з питання 3 порядку денного взяти до відома.
2.1. Міністерству фінансів оприлюднити доопрацьовані проєкти наказів Міністерства
фінансів “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016
року № 547” та “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня
2016 року № 13” з урахуванням наданих представниками бізнес-об’єднань зауважень та
пропозицій.
2.2. Представникам громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів
мікропідприємництва та малого підприємництва, направити до Міністерства фінансів
та Державної регуляторної служби пропозиції та зауваження до вищезазначених
проєктів наказів.
2.3. Міністерству фінансів прискорити роботу над розробленням та прийняттям
відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Законів 128 та 129,
та бути готовими доповісти про стан виконання на наступному засіданні Координаційної
ради – 27.01.2020.
3. Інформацію заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Ю. Свириденко щодо проєкту Закону України «Про працю» (реєстр.
№ 2708 від 28.12.2019) взяти до відома.
3.1. Представникам громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів
мікропідприємництва та малого підприємництва, опрацювати законопроєкт 2708 та
надати пропозиції та зауваження до нього (у разі наявності).
4. Інформацію Державної податкової служби про стан тестування програмних
реєстраторів розрахункових операцій взяти до відома.
4.1. Державній податковій службі прискорити надання доступу до тестування
програмних РРО.
4.2. Представникам громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів
мікропідприємництва та малого підприємництва, за умови надання Державною
податковою службою доступу до тестування програмного РРО поінформувати на
наступному засіданні Координаційної ради про досвід використання програмного РРО.
4.3. Державній податковій службі продовжити роботу над удосконалення програмного
РРО, передбачивши автоматизацію функції, зокрема, щодо звітування, а також
розробити наочну інструкцію для користувачів програмних РРО.
4.4. Державній податковій службі поінформувати до перші результати тестування на
наступному засіданні Координаційної ради.
5. Інформацію представників Громадської організації «Всеукраїнська професійна
асоціація підприємців» (Б. Емельдеш) та Харківської обласної громадської організації
«Асоціація приватних роботодавців» (О. Чумак) стосовно необхідності визначення
критеріїв фіскалізації та проведення розрахунків різних моделей фіскалізації, а також
щодо зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів реєстр № 2644 та 2645 взяти до
відома.
Включити до проєкту порядку денного наступного засідання питання обговорення
законопроєктів реєстр № 2644 та 2645.

5.1. Мінекономіки спільно з представником Національної бізнес коаліції (О.
Гетман) розглянути можливість здійснити розрахунки різних моделей фіскалізації та
про результати поінформувати під час наступного засідання Координаційної ради.
5.2. Міністерству фінансів та Державній податковій службі забезпечити здійснення
розрахунків та надати Координаційній раді фінансово-економічне обґрунтування
доцільності прийняття Законів України 128 та 129.
6. Міністерству фінансів, Державній податковій службі та Міністерству цифрової
трансформації в межах компетенції поінформувати про:
- шляхи унеможливлення виникнення технічних проблем при використанні суб’єктами
господарювання програмних РРО в оффлайн-режимі під час технічних збоїв інтернет
мережі;
- шляхи підвищення рівня цифрових навичок населення (потенційних користувачів)
програмних РРО;
- покриття високошвидкісного мобільного інтернету території України, а також
можливості функціонування програмних РРО у разі відсутності 4G та 3G покриття в
певному регіоні (місцевості).
Державні митній службі взяти участь у наступному засіданні та доповісти про
стан боротьби з контрабандою на митниці.
Міністерству фінансів та Державній податковій службі опрацювати питання
надання узагальнюючої податкової консультації щодо застосування суб’єктами
господарювання реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні інтернет-торгівлі.
Міністерству фінансів та Державній податковій службі презентувати на
наступному засіданні Координаційної ради бачення податкової реформи.
7. Членам Ради опрацювати законопроєкт № 2711 для розгляду пропозицій та
зауважень до нього (у разі наявності) на наступному засіданні Координаційної ради.

Головуючий,
Заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Д. О. Романович

Секретар

О. В. Палазов

