Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
наказу Міністерства фінансів України від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін
до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13»
Виконавець заходів із відстеження: Міністерство фінансів України.
Ціль прийняття регуляторного акта: приведення Положення про
форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 21 січня 2016 року № 13, у відповідність до норм Закону
України від 20 вересня 2019 року № 128 «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», яким впроваджено програмні
реєстратори розрахункових операцій (далі – ПРРО), а також електронні
розрахункові документи, в зв’язку із чим виникла необхідність адаптувати
розрахункові документи, які використовуються при розрахунках із покупцями
товарів (послуг), до нових вимог законодавства.
Наказом внесено зміни до форми і змісту розрахункових документів, що
формуються реєстраторами розрахункових операцій (далі – РРО) та/або ПРРО;
затверджено нову форму розрахункового документа для операцій з видачі
готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів; у випадках,
передбачених законодавством, або за бажанням платників податків реалізовано
можливість зазначення цифрового значення штрихкодів товарів відповідно до
Положення про штрихове кодування товарів.
Строк виконання заходів із відстеження: липень 2020 року.
Тип відстеження: базове.
Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
шляхом аналізу динаміки таких показників:
загальна кількість зареєстрованих платниками податку РРО;
загальна кількість зареєстрованих платниками податку ПРРО;
кількість суб’єктів господарювання, якими зареєстровано ПРРО;
кількість чеків, що були видані через РРО та ПРРО 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:
загальна кількість зареєстрованих платниками податку РРО – 302,5 тис.
(305 тис. у попередньому році);
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загальна кількість зареєстрованих платниками податку ПРРО – 97,5 тис.
(починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було впроваджено);
кількість суб’єктів господарювання, якими зареєстровано ПРРО –
19,9 тис. (починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було впроваджено);
кількість чеків, що були видані протягом року через РРО – 22 307,2 млн
(19 663,1 млн протягом аналогічного періоду попереднього року) та через
ПРРО – 328,7 млн (починаючи з 01.08.2020, коли ПРРО було впроваджено).
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей:
Результатом реалізації регуляторного акта є запровадження повноцінної
можливості для суб’єктів господарювання використовувати новітні ПРРО, а
також видавати електронні розрахункові документи, що значно спрощує процес
ведення бізнесу та відповідає сучасним світовим тенденціям.
Результати базового відстеження свідчать про позитивний вплив,
спричинений якісними змінами, внесеними до Положення про форму і зміст
розрахункових документів, завдяки чому кількість класичних РРО почала
зменшуватися (наразі на 1%) на користь сучасних ПРРО. В той же час майже за
рік від дати впровадження ПРРО їх кількість у загальній кількості усіх
зареєстрованих реєстраторів становить 24,4%, при цьому через них видано уже
1,5% від усіх чеків, що свідчить про досить швидке зростання попиту на ПРРО
та поступове збільшення довіри до них.
Ураховуючи вищевикладене, проведений аналіз результативності
свідчить про доцільність прийняття наказу Міністерства фінансів України
від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 21 січня 2016 року № 13».
В. о. Міністра фінансів України
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