Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу
Міністерства фінансів України від 05.08.2020 № 477 «Про внесення змін
до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057»
Виконавець заходів із відстеження: Міністерство фінансів України.
Ціль прийняття регуляторного акта:
Приведення Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній
формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних і
Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних
звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими
каналами зв’язку до органів державної податкової служби у відповідність до
вимог законів України від 20.09.2019 № 128-ІХ «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» та № 129-ІХ «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері
торгівлі та послуг» (далі – закони № 128 та № 129), якими передбачено:
1) запровадження:
програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО) як
альтернативи класичним реєстраторам розрахункових операцій (далі – РРО);
розрахункового документа, фіскального звітного чека, фіскального звіту,
створених ПРРО та/або РРО в електронній формі;
фіскального сервера контролюючого органу, засобами програмного
забезпечення якого здійснюється реєстрація ПРРО, електронних розрахункових
документів, фіскальних звітних чеків та фіскальних звітів, створених ПРРО;
системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (далі – СОД
РРО), яка забезпечить отримання від РРО та ПРРО визначених законодавством
даних та їх збереження у базі інформаційно-телекомунікаційної системи
Державної податкової служби України;
2) обов’язок для суб’єктів господарювання щодо:
подання до контролюючих органів дротовими або бездротовими каналами
зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків,
які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до
них приєднані (для суб’єктів господарювання, які використовують РРО);
подання до контролюючих органів дротовими або бездротовими каналами
зв’язку електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків
(для суб’єктів господарювання, які використовують ПРРО);
створення контрольних стрічок у паперовій та/або електронній формі
і забезпечення їх зберігання (для суб’єктів господарювання, які використовують
РРО та ПРРО).
Отже, зазначені законодавчі зміни відображено в прийнятому наказі
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наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057», яким
забезпечено:
створення нормативної бази для забезпечення функціонування СОД РРО;
можливість суб’єктам господарювання під час використання в
господарській діяльності РРО/ПРРО створювати інформацію про проведені
розрахункові операції, звіти про такі операції (контрольну стрічку в електронній
формі) та передавати їх до контролюючих органів.
Строк виконання заходів із відстеження:
Базове відстеження результативності здійснювалося після набрання
чинності зазначеним наказом з 24 листопада 2020 року по 19 жовтня 2021 року.
Тип відстеження: базове.
Методи одержання результатів відстеження:
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено
статистичним методом.
Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи
одержання даних: інформація з ІТС ДПС (за даними ДПС).
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно з даними ДПС станом на 19.10.2021: загальна кількість зареєстрованих
платниками податку ПРРО – 140,6 тис. (починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було
впроваджено); кількість суб’єктів господарювання, якими зареєстровано ПРРО, –
26,6 тис. (починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було впроваджено); кількість
документів, що були фіскалізовані через ПРРО, – 567,4 млн (починаючи
з 01.08.2020, коли ПРРО було впроваджено).
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного
акта можна зробити висновок про те, що шляхом упровадження цього
регуляторного акта було забезпечено виконання вимог положень законів № 128 та
№ 129 та надано платникам податків можливість під час здійснення господарської
діяльності створювати в РРО та/або ПРРО інформацію щодо проведених
розрахункових операцій та звітів про такі операції та передавати її до
контролюючих органів.
Ураховуючи вищевикладене, проведений аналіз результативності
регуляторного акта свідчить про доцільність прийняття наказу Міністерства
фінансів України від 05.08.2020 № 477 «Про внесення змін до наказу Міністерства
фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057».
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