Người kinh doanh chưa sử dụng máy tính tiền có thể được miễn phạt đến hết tháng 1
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Quốc hội Ucraina có thể thông qua luật tạm miễn áp dụng đến hết tháng 1 các hình thức phạt
đối với người kinh doanh chưa có máy tính tiền, chưa hòa mạng cơ quan thuế. Chủ nhiệm Ủy
ban Quốc hội Ucraina về các vấn đề Tài chính, Thuế và Hải quan Danilo Getmatsev đã đề xuất
sửa đổi luật thuế theo hướng này. Thông tin được chính ông thông báo trên kênh truyền hình
Espreso TV, hôm 8/1/2022.

Ông Danilo Getmatsev tin tưởng rằng đề xuất nói trên sẽ được Quốc hội thông qua sớm, cụ thể
là miễn hoặc giảm mức phạt đối với những doanh nghiệp nhỏ chưa kịp thực hiện quy định mới
của luật thuế.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, theo Bộ luật thuế Ucraina, từ ngày 1/1/2022, tất cả các chủ thể
kinh doanh đóng thuế thống nhất từ nhóm 2-4 tại Ucraina phải sử dụng thiết bị ghi nhận hoạt
động thanh toán (máy tính tiền), hoặc phần mềm trực tuyến hòa mạng cơ quan thuế thay thế
thiết bị này. Các trường hợp bị phát hiện bán hàng hoặc dịch vụ không qua thiết bị, hoặc
không được ghi nhận bằng phần mềm, bị phạt lần đầu 100% giá trị hóa đơn. Lần vi phạm thứ
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hai, mức phạt tăng lên 150%.

Quy định sử dụng máy tính tiền đối với doanh nghiệp nhỏ được Tổng thống Volodymyr
Zelensky đề xuất tại Quốc hội Ucraina ngày 17/10/2020, nhằm thiết lập kiểm soát, minh bạch
hóa hoạt động kinh tế, thương mại trong nước. Cuối tháng 11/2020, Tổng thống đề nghị Quốc
hội tạm hoãn thực hiện quy định này đến hết năm 2021 và được đa số đại biểu ủng hộ.

Như tin đã đưa, việc sử dụng máy tính tiền hoặc phần mềm trực tuyến ghi nhận hoạt động thanh
toán được miễn áp dụng đối với người kinh doanh nhỏ ở khu vực nông thôn, không kinh doanh
các mặt hàng phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt và có doanh thu năm không quá 167 lần lương
lao động tối thiểu (1.085.000 grivna).

Thanh Huyền. Theo Liga.
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