Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін
до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547»
Виконавець заходів із відстеження: Міністерство фінансів України.
Ціль прийняття регуляторного акта: створення можливості
використання програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – ПРРО),
запроваджених Законом України від 20 вересня 2019 року № 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» як альтернативи класичним реєстраторам розрахункових операцій (далі –
РРО).
Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про
внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року
№ 547» затверджено два нових порядки (Порядок реєстрації, ведення реєстру та
застосування ПРРО та Порядок визначення діапазону, видачі, резервування,
використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим
документам під час роботи ПРРО в режимі офлайн), а також внесено необхідні
зміни до уже затверджених наказом від 14 червня 2016 року № 547 порядків.
Основними завданнями нових порядків було:
забезпечення Державною податковою службою України безкоштовного
програмного рішення для використання суб’єктами господарювання ПРРО,
інформація про яке оприлюднюється в Електронному кабінеті;
встановлення порядків застосування ПРРО в режимі онлайн та офлайн;
Змінами, внесеними до чотирьох наявних порядків, передбачено можливість:
застосування разом із технологією, розробленою Національним банком
України, кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, кваліфікованої
електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні
довірчі послуги» та/або інших дозволених згідно із законодавством засобів
документів для захисту даних про розрахункову операцію, які містяться на
контрольній стрічці, можливості ідентифікації РРО на такій стрічці;
створення РРО-документів у паперовій та/або електронній формі;
скасування реєстрації РРО, строк служби яких не сплив, для суб’єктів
господарювання, які вирішили застосовувати ПРРО;
щоденного оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС інформації про
зареєстровані РРО.
Строк виконання заходів із відстеження: липень 2021 року.
Тип відстеження: базове.
Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
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Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
шляхом аналізу динаміки таких показників:
кількість суб’єктів господарювання, які обліковуються контролюючими
органами станом на визначену дату;
кількість суб’єктів господарювання, що застосовують РРО (у тому числі
ПРРО) станом на визначену дату;
кількість суб’єктів господарювання, які зареєстрували РРО (у тому числі
ПРРО) протягом визначеного періоду;
кількість РРО (у тому числі ПРРО), що зареєстровані суб’єктами
господарювання станом на визначену дату;
кількість РРО (у тому числі ПРРО), що зареєстровані суб’єктами
господарювання протягом визначеного періоду.
Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних: інформація з ІТС «Податковий блок» за даними
Державної податкової служби України.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно з даними Державної податкової служби України станом
на 01 липня 2021 року:
кількість суб’єктів господарювання, які обліковуються контролюючими
органами станом на 01.07.2021 – 3 498,6 тис. (3 414,5 тис. у попередньому
році);
кількість суб’єктів господарювання, що станом на 01.07.2021
застосовують РРО – 120,6 тис. (станом на 01.07.2020 – 112,2 тис.) та ПРРО –
19,9 тис. (починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було впроваджено);
кількість суб’єктів господарювання, які протягом року зареєстрували РРО
– 53,5 тис. (45,1 тис. за аналогічний період попереднього року) та ПРРО –
19,9 тис.;
кількість РРО, що станом на 01.07.2021 зареєстровані суб’єктами
господарювання – 302,5 тис. (305 тис. за аналогічний період попереднього
року) та кількість ПРРО – 97,5 тис. (починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було
впроваджено);
кількість РРО, що зареєстровані суб’єктами господарювання протягом
року – 111,1 тис. (97,3 тис. за аналогічний період попереднього року) та ПРРО –
97,5 тис.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:
Результатом реалізації регуляторного акта є запровадження повноцінної
можливості застосування ПРРО наряду з класичними РРО.
Результати базового відстеження свідчать про позитивний вплив від
затвердження двох нових порядків, якими регламентується робота ПРРО, а
також від удосконалення уже існуючих та приведення їх у відповідність до
чинного законодавства. Так, завдяки зазначеним змінам 14,2% суб’єктів
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господарювання скористалися новітньою технологією та зареєстрували ПРРО,
при цьому лише за 2021 рік майже четверта частина усіх суб’єктів, що
зареєстрували реєстратори, скористалася саме ПРРО. При цьому кількість
зареєстрованих ПРРО наразі становить 24,4% від усіх реєстраторів, а за 2021
рік кількість зареєстрованих ПРРО становила майже 47% від усіх
зареєстрованих за рік.
Ураховуючи вищевикладене, проведений аналіз результативності
свідчить про доцільність прийняття наказу Міністерства фінансів України
від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 2016 року № 547».
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