МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
ПРОТОКОЛ № 6
засідання Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та
малого підприємництва
02.03.2020

м. Київ

Головував: Романович Д.
Присутні: Бедричук Н., Гетман О., Гопцій Р., Горюшко В., Дядюра І.,
Емельдеш Б., Єрашов А., Запорожець Л., Касян Ю., Колесніков О., Кривенко Л.,
Лаба М., Пекур П., Пліва О., Поляков А., Сівірін О., Сніховський О.,
Чалаплюк Т., Черкач В., Чорний В., Штеренберг К., Ярмоловський Ю.
Секретар: Палазов О.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Стан боротьби з контрабандою на митниці.
2. Щодо створення робочої групи за участю представників Координаційної ради
з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва,
Міністерства інфраструктури України, заінтересованих громадських організацій
(асоціацій, об’єднань) – представників бізнесу щодо розгляду, вивчення та
надання пропозицій з питання визначення на законодавчому рівні мінімального
об'єму палива, зберігання якого з метою споживання для власних потреб не
потребувало б отримання ліцензії, а також запровадження на законодавчому
рівні
тристоронньої
відповідальності
вантажевідправників,
вантажеперевезників та вантажеотримувачів за перевезення вантажів з
перевищенням встановлених норм.
3. Проєкт Закону України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне
забезпечення» (реєстр. № 2683 від 27.12.2019).
4. Проєкти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску
шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій»
(реєстр. № 2644 від 20.12.2019) та «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску
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шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій»
(реєстр. № 2645 від 20.12.2019).
5. Питання боротьби із «стихійною» торгівлею.
6. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» щодо контролю та відповідальності
суб’єктів господарювання» (реєстр. № 2711 від 02.01.2020).
7. Необхідність підвищення граничного розміру доходів суб’єктів
господарювання загальної системи оподаткування.
ВИРІШИЛИ:
1.
Державній митній службі опрацювати деталізований перелік питань,
підготовлений Національною бізнес коаліцією (Гетман О.), та поінформувати
Координаційну раду на наступному засіданні.
2. Мінекономіки разом з Національною бізнес коаліцією (Гетман О.) із
залученням представників експертного середовища продовжити роботу над
проведенням розрахунків різних моделей фіскалізації та доповісти про стан
виконання на наступному засіданні Координаційної ради.
3. Національній бізнес коаліції (Гетман О.) надати секретаріату
Координаційної ради пропозиції до проєкту звернення до Комітету Верховної
Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів стосовно
законопроєкту 2683, в частині недопущення підвищення податкового
навантаження на суб’єктів господарювання.
4. Мінекономіки провести консультації щодо можливих шляхів вирішення
питання ліцензування діяльності зі зберігання палива для власних потреб та
доповісти на наступному засіданні Координаційної ради.
5. Мінфіну опрацювати питання підвищення граничних обсягів доходів
суб’єктів господарювання, у тому числі фізичних осіб – підприємців, загальної
системи оподаткування, та доповісти на наступному засіданні Координаційної
ради.
6. Розглянути питання боротьби із «стихійною» торгівлею на наступному
засіданні Координаційної ради, яке орієнтовно заплановано на 30.03.2020.
Головуючий,
Заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Д. О. Романович

Секретар

О. В. Палазов

