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Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та враховуючи звернення підприємців Виноградівщини, районна рада
в и р і ш и л а:
1.Звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр - міністра України, депутатів Верховної ради України Поляка
Владіслава та Жупанина Андрія (текст Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства,
земельних ресурсів та екології (Тесличко В.Ю.).

Голова районної ради

В. Любка

Президенту України
Голові Верховної Ради України
Прем’єр-міністрові України
Депутату Верховної Ради України
Владіславу Поляку
Депутату Верховної Ради України
Андрію Жупанину
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області
До депутатів Виноградівської районної ради Закарпатської області
надходять численні звернення від представників малого і середнього бізнесу
Виноградівського району щодо суттєвого ускладнення їх діяльності у зв’язку із
прийняттям Верховною Радою України законів 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 від 20.09.2019 № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».
Зазначені закони, на думку підприємців, направлені на фактичне
знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, значно
погіршують умови ведення підприємницької діяльності фізичними особами –
підприємцями, що використовують спрощену систему оподаткування. Такі
законодавчі норми передбачають посилення тотального контролю за малим і
середнім підприємництвом, тиску та ініціації незаконних інспекційних
перевірок. Фактично, вони сприятимуть захисту і розвитку великого бізнесу, а
також лобіюванню інтересів виробників і постачальників реєстраторів
розрахункових операцій. Численні штрафи від контролюючих органів,
передбачені новим законом, змушують до переходу в тінь та призведуть до
закриття дрібних підприємців та малого бізнесу загалом.
Окрім того, використання програмних реєстраторів розрахункових
операцій, згідно з результатами проведеного Державною регуляторною
службою України аналізу, спричинить втрату надійності захисту інформації від
спотворення та неналежне виконання фіскальних функцій. У результаті, бізнессередовище використовуватиме виключно звичайні реєстратори розрахункових
операцій із застарілими процедурами їх обслуговування. У зв’язку із тим, що
прийняті закони передбачають значне подорожчання процедур адміністрування
податків для малого та середнього бізнесу, у подальшому це може призвести до
бізнес-еміграції підприємців у країни з більш сприятливою податковою
системою або зупинення своєї діяльності.
Водночас, прийняті закони призведуть до зростання корупції й соціальної
напруги у суспільстві, знищення духу підприємництва та віри в стабільність

відносин між державою та підприємцями, яка будується не перший рік.
Фіскалізація та запровадження додаткового адміністрування, стовідсотково
знищить спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, яка в дійсності
на сьогодні є єдиною можливістю розвитку бізнесу в Україні.
Ми, депутати Виноградівської районної ради Закарпатської області VII
глибоко стурбовані такою ситуацією.
Враховуючи вищезазначене та з метою недопущення негативних
економічних наслідків, руйнації малого та середнього бізнесу, погіршення
інвестиційного клімату України, посилення соціальної напруги у суспільстві,
звертаємось до Вас з проханням скасувати закони 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 від 20.09.2019 № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».

Звернення прийнято на засіданні тридцять п’ятої
сесії Виноградівської районної ради 18.11.2019 року
Депутати сьомого скликання Виноградівської
районної ради Закарпатської області

