Додаток 1
до резолюції Форуму ділових кіл
від 27 березня 2018 року

ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ,
які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України і
отримали підтримку МСП як такі, що відповідають їх інтересам
Назва і реквізити законопроекту

Загальне
законопроекту

спрямування

Рекомендації до законопроекту

Про внесення змін до Закону України
“Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” (щодо
спрощення порядку складання та
подання фінансової звітності для
суб’єктів мікропідприємництва)
(№1073 від 27.11.2014)
Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законів
України
(щодо
застосування
реєстраторів розрахункових операцій)
(№1718 від 13.01.2015)

Законопроект
передбачає
спрощення порядку подання
фінансової
звітності
суб’єктами
мікропідприємництва.
Опрацьовується в комітеті

1. Розглянути можливість подання
податкової
звітності
суб’єктами
мікропідприємництва один раз на рік.
2. Скасувати подання щорічної звітності
про сплату ЄСВ, якщо щомісячний
внесок не перевищує мінімального
розміру.

Законопроект відновлює право
платників єдиного податку I – III
грпу (фізичні особи-підприємці,
юридичні особи, які надають
послуги), не застосовувати PPO.
Вручено подання Комітету
про розгляд

Розробити
оптимальну
систему
адміністрування застосування РРО.

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
відміни посилення фіскального та
адміністративного тиску на доходи
фізичних осіб (№ 1877 від 29.01.2015)

Законопроект спрямованo на
зменшення фіскального тиску на
суб’єкти
господарської
діяльності при нарахуванні ЄСВ.
Вручено подання комітету про
розгляд
Законопроект
передбачає
спрощення
реєстраційних
процедур
для
суб’єктів
господарювання,
які
одночасно бажають набути
статусу платника ПДВ і
використовувати
спрощену
систему оподаткування.
Опрацьовується в комітеті

Розглянути можливість запровадження
заохочувальних законодавчих механізмів
для
реальної
легалізації
тіньових
заробітних плат та неофіційної зайнятості.

Проект Закону про внесення змін до
Закону України “Про особисте
селянське
господарство”
щодо
розвитку сільського зеленого туризму
(№ 2232а від 02.07.2015)

Законопроект спрямований на
законодавче
врегулювання
зеленого туризму в Україні.
Готується до другого читання

Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення рівності та
прозорості
доступу
суб'єктів
господарювання
до
об'єктів
державного і комунального майна
(№ 4008 від 03.02.2016)

Законопроект спрямований на
забезпечення
прозорості
і
рівності доступу до об’єктів
державного і комунального
майна,
запобігання
зловживанням
та
неефективному використанню
об’єктів
державного
і
комунального майна.
Вручено подання комітету про
розгляд

1. Надати чітке законодавче визначення
поняття “сільський зелений туризм”.
2. Визначити чіткий, простий та
зрозумілий алгоритм оподаткування
сільського зеленого туризму.
3. Передбачити можливість пільгового
кредитування для розвитку сільського
зеленого туризму.
1. Визначити вичерпний перелік
документів, які подаються особами, що
бажають укласти договір оренди.
2.
Узгодити
із
суміжним
законодавством
порядок
сплати
орендної
плати
та
плати
за
користування земельною ділянкою під
орендованим нерухомим майном.
3. Розширити перелік можливих
напрямків використання орендної плати
комунальним підприємством.

Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо реєстрації осіб
платниками податку на додану
вартість (№ 2272 від 02.03.2015)

1. Передбачити можливість отримання
статусу платника ПДВ одночасно з
реєстрацією суб’єкта господарювання.
2. Передбачити можливість зупинення
розгляду заяви про перехід на спрощену
систему оподаткування з наданням
терміну на усунення її недоліків.
3. Встановити відповідальність за
необґрунтовану відмову у переході на
спрощену систему оподаткування.
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Назва і реквізити законопроекту
Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо
скорочення
кількості
документів дозвільного характеру
шляхом
розширення
сфери
застосування
декларативного
принципу
(№ 4131-1 від 04.03.2016)
Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо
врегулювання
адміністративної відповідальності за
порушення трудового законодавства
(№ 5711 від 25.01.2017)

Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо запобігання надмірному тиску
на суб'єктів господарювання заходів
державного нагляду (контролю) за
додержанням законодавства про
працю та зайнятість населення
(№ 6489 від 23.05.2017)

Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо
сприяння
розвитку
промисловості,
інвестиційної
діяльності, захисту та гарантування
прав і законних інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності
(№ 6671 від 06.07.2017)

Проект Закону про внесення змін до
Митного кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України
щодо
запровадження
механізму
“єдиного вікна” та оптимізації
здійснення контрольних процедур
при переміщенні товарів через
митний кордон України
(№ 7010 від 28.07.2017)
Проект Закону про внесення змін до

Загальне
спрямування
законопроекту
Законопроект
передбачає
зменшення
дозвільних
і
бюрократичних бар’єрів у сфері
господарської
діяльності,
зокрема, скорочення кількості
документів
дозвільного
характеру та часткову заміну їх
деклараціями.
Опрацьовується в комітеті
Законопроект
передбачає
зменшення розміру санкцій, що
накладаються у разі порушення
законодавства про працю та
посилення
відповідальності
роботодавців
перед
працівниками.
Вручено подання комітету про
розгляд

Законопроект
передбачає
удосконалення
порядку
здійснення
державного
нагляду
за
додержанням
законодавства про працю та
зайнятість
населення,
підвищення його ефективності,
зменшення
фінансового
навантаження на суб’єктів
господарювання.
Готуєтся до другого читання
Законопроект спрямований на
зміну
моделі
підключення
промислових споживачів до
інженерних
мереж
та
встановлення
справедливих
ринкових
відносин
між
замовниками
будівництва
інженерних мереж та суб`єктами
природних монополій.
Вручено подання комітету про
розгляд

Законопроект
передбачає
запровадження “єдиного вікна”
на
кордоні
для митного
оформлення
товарів
та
спрощення процедури контролю
за переміщенням товарів через
кордон,
узгодження
її
з
вимогами СОТ.
Вручено подання комітету про
розгляд
Законопроект спрямований на

Рекомендації до законопроекту
1.
Уточнити
встановлений
законопроектом
перелік
випадків
застосування декларативного принципу.
2. Спростити процедуру застосування
декларативного принципу.
3. Посилити відповідальність посадових
осіб за перешкоджання суб’єктам
господарювання у реалізації свого прав
на свободу підприємницької діяльності.
1. Передбачити, що притягнення до
адміністративної відповідальності за
порушення законодавства про працю
здійснюється
за
порушення,
що
встановлені виключно в КУпАП.
2. Встановити, що фінансові санкції
сплачуються
лише
у
випадку
неусунення
порушень
впродовж
наданого строку.
3. Передбачити, що у разі, коли особа
зареєстрована як фізична особапідприємець та як самозайнята особа,
ЄСВ
сплачується
одноразово
за
самостійно обраним видом діяльності.
1. Уточнити процедуру та підстави для
притягнення
до
адміністративної
відповідальності посадових осіб органів
державного нагляду (контролю) за
неправомирні дії і рішення.
2. Посилити відповідальність посадових
осіб органів державного нагляду
(контролю) за порушення законодавства
при проведенні перевірок та інших
контрольних заходів.
1.
Доопрацювати
пропоновану
процедуру встановлення сервітутів для
прокладання інженерних мереж.
2. Визначити процедуру та підстави
отримання
суб’єктами
природних
монополій новозбудованих мереж від
суб’єктів, які ці мережі збудували (із
гарантуванням захисту їх прав та
інтересів).
3. Узгодити пропоновану процедуру
розроблення і погодження проектів
землеустрою з положеннями чинного
земельного законодавства.
4. Встановити виключний перелік підстав
для відмови у наданні технічних умов.
1.
Передбачити
чітку
процедуру
адміністративного
оскарження
незаконних дій посадових осіб при
порушенні ними механізму “єдиного
вікна”.
2. Передбачити можливість подання і
отримання документів в електронній
формі у межах здійсненні контрольних
процедур при переміщенні товарів через
митний корон.
1. Розглянути можливість розширення
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Назва і реквізити законопроекту
деяких законодавчих актів щодо
посилення
захисту
суб'єктів
господарювання від неправомірних
дій посадових осіб суб'єктів владних
повноважень при здійсненні заходів
державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності
(№ 7326 від 20.11.2017)

Проект
Закону
“На
захист
українських
експортерів!”
(про
внесення змін до Закону України
“Про
зовнішньоекономічну
діяльність”)
(№ 7365 від 06.12.2017)

Проект Закону про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо посилення
захисту суб'єктів господарювання від
неправомірних дій або бездіяльності
дозвільних органів
(№ 7373 від 07.12.2017)
Про внесення змін до Податкового
кодексу
України
та
деяких
законодавчих актів України щодо
стимулювання
податкової
відповідальності громадян
(№ 8109 від 12.03.2018)

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
лібералізації валютного контролю (з
метою виконання положень Угоди
про Асоціацію з ЄС щодо вільного
руху капіталу та усунення перепон
для розвитку міжнародної торгівлі)
(№ 8177 від 22.03.2018)

Загальне
спрямування
законопроекту
посилення
громадського
контролю
за
діяльністю
посадових
осіб
органів
державного нагляду (контролю)
при здійсненні ними своїх
повноважень та удосконалення
існуючого
механізму
притягнення
їх
до
адміністративної
відповідальності.
Опрацьовується в Комітеті
Законопроект спрямований на
збільшення
українського
експорту
через
усунення
необґрунтованого
та
корупціогенного
адміністративного тиску на
суб’єктів
ЗЕД
при
застосування
спеціальних
санкцій.
Вручено подання комітету про
розгляд
Законопроект
передбачає
посилення
адміністративної
відповідальності посадових осіб
дозвільних
органів
за
порушення законодавства з
питань
видачі
документів
дозвільного характеру.
Опрацьовується в комітеті
Законопроект передбачає зміни
діючого
порядку
адміністрування ПДФО та
ЄСВ
та
покладення
на
платника податків обов’язку
самостійно
сплачувати
зобов’язання із спати вказаних
податків та зборів.
Опрацьовується в комітеті

Законопроект
передбачає
лібералізацію системи валютного
контролю, окремих фінансових
операцій
та
усунення
необґрунтованих
валютних
обмежень і бар’єрів при
здійсненні
інвестиційної
діяльності.
Опрацьовується в комітеті

Рекомендації до законопроекту
пропонованого переліку суб’єктів, які
можуть складати протоколи про
адміністративні правопорушення.
2. Передбачити дієвий механізм
відшкодування
шкоди
завданої
незаконними діями посадових осіб
органів
державного
нагляду
(контролю).

1. Визначити строк оприлюднення на
веб-сайті
МЕРТ
рішення
про
застосування спеціальної санкції та
доведення такої інформації до суб’єкта
господарювання.
2. Чітко встановити момент, з якого
ЗЕД
суб’єкта
господарювання
вважається тимчасово зупиненою.
3. Передбачити додаткові запобіжники
для незаконного застосування санкцій
та тимчасового зупинення ЗЕД.
1. Розглянути можливість розширення
пропонованого переліку суб’єктів, які
можуть складати протоколи про
адміністративні правопорушення.
2. Збільшити визначений КУпАП строк,
протягом якого посадових осіб дозвільних
органів може бути притягнуто до
адміністративної відповідальності.
1. Встановити достатній перехідний
період для нововведень законопроекту.
2. Передбачити систему стимулів для
осіб, які добровільно переходитимуть на
нову систему сплати податків.
3. На перехідний період скасувати
штрафні санкції за допущені порушення
(помилки) при самостійній сплаті
податків та зборів.
4. Передбачити спрощений порядок
оплати ПДФО та ЄСВ (зокрема,
запровадження єдиного рахунку платника
податків).
1. Максимально спростити перелік
документів,
що
подаються
до
банківських установ для здійснення
платежів у іноземній валюті.
2. Передбачити для суб’єктів ЗЕД
можливість подавати контрольним
органам документи в електронній формі
(сканокопії,
електронні
документи
тощо).
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Додаток 2
до резолюції Форуму ділових кіл
від 27 березня 2018 року

ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ,
на розробці й прийнятті яких в першочерговому порядку
наполягають громадські об’єднання МСП
Орієнтовна
законопроекту

назва

Загальне
законопроекту

спрямування

Очікуваний вплив законопроектів

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо
зменшення
регуляторного
тиску
на
суб’єктів господарювання

Законопроект спрямовано на
спрощення
та
усунення
корупціогенних факторів при
здійсненні окремих дозвільних
процедур, а також скорочення
адміністративних витрат суб’єктів
господарювання
при
їх
проходженні.

1. Уніфікація загального порядку та
окремих вимог щодо видачі документів
дозвільного характеру.
2. Спрощення окремих дозвільних та
реєстраційних процедур.
3. Подальше
скасування
окремих
документів дозвільного характеру.

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо
вдосконалення
регулювання відносин у сфері
землекористування,
містобудівної діяльності та
благоустрою
населених
пунктів

Законопроект спрямовано на
удосконалення адміністративних
процедур
при
отриманні
земельних ділянок у власність і
користування
та
посилення
захисту
прав
суб’єктів
господарювання
у
сфері
будівництва.

1. Спрощення адміністративних процедур
щодо здійснення продажу та передачі в
користування земельних ділянок.
2. Спрощення процедури набуття прав на
земельну ділянку під придбаним об’єктом
нерухомості.
3. Скорочення адміністративних витрат
замовників об’єктів містобудування.

Про адміністративні послуги
(зміни, нова редакція)

Законопроект спрямовано на
створення максимально простої,
зрозумілої та ефективної системи
отирмання
суб’єктами
господарювання адміністративних
послуг.

Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
щодо
посилення захисту суб’єктів
господарювання
від
неправомірних
дій
або
бездіяльності посадових осіб
при наданні адміністративних
послуг
Про малі виробничі бізнеспарки

Законопроект
спрямовано
запровадження адміністративної
відповідальності посадових осіб
за порушення законодавства при
наданні адміністративних послуг.

1. Включення дозвільної системи у сфері
господарської діяльності до єдиної
системи
надання
адміністративних
послуг.
2. Спрощення процедури отримання
адміністративних
послуг,
зокрема,
розширення
електронного
документообороту.
1. Посилення громадського контролю за
діяльністю посадових осіб суб’єктів
надання адміністративних послуг при
здійсненні ними своїх повноважень.
2. Підвищення ефективності розгляду
скарг суб’єктів господарювання на
незаконні дії посадових осіб суб’єктів
надання адміністративних послуг.
Створення
умов
для
заснування
інноваційно-технологічних підприємств
Створення
інноваційної продукції
кінцевого споживання, з високим рівнем
доданої вартості
Стимулювання
експорту
продукції
підприємств бізнес парків

Законопроект спрямовано на1.
створення
і
функціонування
малих виробничих бізнес-парків,2.
розвитку
нових
виробничих
підприємств, розвитку сучасної
виробничої інфраструктури
3.

4

