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20 вересня на засіданні Верховної Ради було прийнято:

• законопроект №1053-1 щодо внесення змін до Закону України 

“Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг” За це рішення 

проголосувало 237 нардепів.

• законопроект №1073 “Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і 

послуг”. Його також підтримали 237 парламентаріїв.

ЗАКОНОПРОЕКТИ



Країни Рівень тінізації (%ВВП) (за 

Шнайдером)

Доля оплати праці на 1 випуску 

продукції

Болгарія 32,5 0,17-0,185

Данія 14,3 0,30-0,324

Німеччина 14,6 0,26-0,300

Естонія 29,6 0,20-0,210

Іспанія 19,5 0,24-0,245

Франція 11,8 0,285-0,295

Італія 22,0 0,200-0,218

Угорщина 23,5 0,205-0,226

Нідерланди 10,2 0,258-0,278

Португалія 19,5 0,270-0,290

Швеція 15,4 0,282-0,310

Статистика Європейських країн 



КОМУ БУДЕ ВИГІДНО?

 Smart споживач

 Фіскальна служба

 Білі гравці на ринку товарів та послуг

 Податкова служба



ЯКА МЕТА ПРОЕКТУ ?

o Детінізація ринку України

o Легалізація продукції на ринку України

o Захист інтересів споживача

o Підвищення  рівня обізнаності споживача

o Просування ідеї Cash back серед споживачів.

o Заохочення споживачів до застосування РРО 

та ведення прозорої діяльності



ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 Впровадження податкових пільг для чесних 

виробників та посередників

 Створення мобільного додатку “ Honest Merchant 

App”

 Популяризація шляхом реклами у блогерів та 

ранкових телепередачах 

 Соціальні мережі з живими відгуками



В ЧОМУ СУТЬ ДОДАТКУ?

 Об’єднує всіх продавців, що зареєструвалися та

ведуть свою діяльність прозоро;

 Можливість споживачу перевірити продавця



МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

 Вартість створення 4000$

 Очікувана тривалість 3-4 місяці 

 Джерела фінансування: позичкові інвестиційні 

ресурси



Індикатор Характеристика 

індикатора

Спосіб збору даних. 

Вартість процесу

Кількість зареєстрованих 

підприємств                                                                                                                  

в додатку в 6 цільових 

регіонах України

Більше 75% підприємств, які 

користуються додатком

За допомогою нашого додатку, ми 

дивимось статистичну 

інформацію. 

Кількість зареєстрованих 

споживачів в додатку в 6 

цільових регіонах України

40% споживачів користуються 

додатком в Києві, 35% - в Харкові, 

15% - у Львові, 20% - в Одесі, 20% 

- у Дніпрі.

За допомогою нашого додатку, ми 

дивимось статистичну інформацію

Держава Збільшення відсотку доходу від 

податків.

Безпосередні спостереження



РЕКЛАМА У РАНКОВИХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ



СТВОРЕННЯ СТОРІНОК В СОЦІАЛЬНИХ

МЕРЕЖАХ

Facebook

Instagram

YouTube
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ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ!


