вищезазначені висновки технічній комісії (дорадчий орган* утворений
Державною податковою адміністрацією України), яка» з свою чергу, готує.
висновки щодо включення (відмову у включенні) моделі РРО до Державного
реєстру.
В контексті зазначеного, вважаємо за доцільне, застосовуючи кращі
практики європейських країн, передбачити включення моделей РРО до
Державного реєстру відразу по завершенню їх виробництва від виробників» які
дійсно задекларували відповідність, своєї продукції нормам чинного
.законодавства, постійно відстежують відповідні зміни в законодавчому полі та
модернізують свою продукцію,- передбачивши при цьому відповідальність за
неналежну роботу таких, суб'єктів господарювання.
Крім, того, потребують перегляду суми надмірних витрат на утримання
касових апаратів користувачами відповідного обладнання (підтримка з боку
сервісного центру РРО, включаючи оплату послуг інформаційних еквайерів;
вартість пломб-голограм тощо),, які досягають значних, як для представників
малого підприємництва, сум в місяць та один розрахунковий апарат.
Разом з цим, ще однією актуального проблемою в сфері застосування
РРО є обов'язкове поєднання роботи з розрахунковим обладнанням з
надмірною кількістю паперових звітів та журналів, що не є доречним та
актуальним під час передачі всієї податкової інформації від суб'єкта
господарювання до фіскальних органів в режимі реального часу. Перегляду
також потребує Існуюча вимога щодо обов'язкового зберігання підприємцями
контрольної стрічки у паперовому вигляді протягом 3 років.
З метою полегшення роботи користувачів РРО вдосконалення та
доопрацювання потребує система кодування товарів, адже за інформацією,
викладеною у зверненнях господарюючих суб'єктів, більша частина товарів,
на даний час, не має відповідного коду.
Окремо слід зауважити, що з метою мотивації суб*єктїв господарювання
до використання РРО, Існує необхідність перегляду поля застосування
штрафних санкцій за порушення вимог щодо застосування РРО та
встановлення конкретної суми адміністративного стягнення, за дійсно умисне
та неправомірне порушення (застосування при здійсненні розрахункових
операцій непереведеного у фіскальний режим роботи, незареєстрованого,
кеопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку
РРО, порушення цілісності РРО тощо).
Враховуючи вищевикладене, Державна регуляторна служба України
повідомляє про готовність взяти участь у напрацюванні дієвого механізму
державного регулювання у розрізі порушеної проблематики та інформує, що у
разі розробки відповідного проекту регуляторного акта внаслідок прийняття до
уваги вищезазначених зауважень та пропозицій, Державна регуляторна служба
України здійснить розгляд та опрацювання відповідного проекту у межах
компетенції за умови подання відповідного проекту на розгляд і погодження з
обов'язковим дотриманням вимог* визначених Законом України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

