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ПОДАТКУ 

 

На сьогоднішній день в Україні передбачені нововведення щодо 

застосування РРО платниками єдиного податку згідно Законів України від 

20.09.2019 № 128-IX 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-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг». 

Нововведення спрямовані на малий бізнес — підприємців, які 

зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) II, III і IV груп. Зобов’язання 

мати касові апарати фізичні або електронні поширюється на такі категорії 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Категорії підприємців, які зобов’язані мати касові апарати 
 

Нові закони про РРО відкривають можливість використовувати замість 

традиційних, спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових 

операцій. 

Це програмний продукт, який підприємець повинен встановити на 

смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер, який буде створювати електронні 

Категорії підприємців, які зобов’язані мати касові апарати 

Підприємці, які мають дохід понад 1 мільйон гривень на рік, незалежно від 

категорії діяльності 

Підприємці, чия діяльність входить до «ризикових сфер діяльності», незалежно 

від їхнього річного доходу: 

- реалізація товарів, надання послуг через мережу Інтернет; 
- реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, 
органогенного та напівдорогоцінного каміння; 

- реалізують складну побутову техніку, яка підлягає гарантійному ремонту; 
- працюють як ресторани, кафе, заклади харчування; 
- реалізація послуг туристичних агентств, туроператорів, послуг готелів, 

хостелів та інших місць тимчасового розміщення; 

- реалізація текстилю (окрім на ринках); 
- продаж вживаних товарів у комісійних магазинах, секонд-хендах, ломбардах; 

- реалізація деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до 
переліку, що затверджується КМУ; 

- надають медичні послуги, торгують ліками і медичною технікою. 
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фіскальні чеки. При цьому контролюючий орган зобов’язаний забезпечити 

підприємців безкоштовною програмою та її підтримкою. 

Застосування суб’єктами господарювання РРО під час розрахунків у 

готівковій та/або безготівковій формі дозволяє органам ДФС: 

– обмежувати в Україні обсяги «тіньового» руху готівкових коштів; 
– здійснювати контроль за сплатою акцизного податку під час реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, 

перелічених у п.п. 14.1.212 ПКУ; 

– здійснювати контрольні функції у частині сплати суб’єктами 

господарювання належної суми податків та зборів та виявляти ризики несплати 

податків та зборів, що підтверджується Порядком формування плану-графіка 

проведення документальних планових перевірок платників податків[1]. 

Метою застосування РРО є не тільки, забезпечення можливості виконання 

органами ДФС фіскальних функцій, а також й захист прав споживачів.  

Адже розрахунковий документ чи, іншими словами, чек РРО, що видається 

споживачу, дозволяє йому документально підтвердити факт придбання 

відповідного товару чи послуги та, за необхідності, здійснити ефективний 

захист своїх прав (у тому числі, при здійсненні придбання товарів або послуг за 

допомогою мережі Інтернет).  

Це пов’язано з тим, що під час здійснення операцій з роздрібної купівлі-

продажу, як правило, письмові договори не оформлюють – частіше мова йде 

про вчинення відповідних правочинів в усній формі.  

При цьому, як передбачено п. 7 ст. 1 Закону України «Про захист прав 

споживачів», підтвердженням вчинення усного правочину є квитанція, 

товарний (касовий) чек, квиток, талон або інший документ. 

Підприємці які застосовуватимуть інноваційне РРО суттєво мінімізують 

витрати та будуть мати переваги, а саме: 

– відсутність потреби закуповувати спеціальне обладнання, його 

реєструвати та здійснювати перереєстрацію в органах фіскальної служби, а 

також спеціального навчання осіб, які мають здійснювати реєстрацію 

розрахункових операцій,  

– зменшення поточних витрат на закупівлю касової стрічки, оплати 
сервісного обслуговування; 

– зменшення ризиків у разі перебоїв в електропостачанні; 
– зведення до нуля корупційних ризиків і підстав для нарахування 

штрафних санкцій. 

Таким чином, впровадження РРО в практику фізичних-осіб підприємців є 

досить зручним інструментом як для фіскальних органів та споживачів, так і 

для самих підприємців, мінімізуванням витрат на фізичні апарати, шляхом 

використання спеціального програмного продукту. 
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