
Особливості застосуванн РРО/ПРРО з 01 

січня 2022 року 

 

Деражнянська ДПІ Головного управління ДПС у Хмельницькій області 

нагадує, що з 01 січня 2022 всі ФОП – платники ЄП ІІ-ІУ груп, незалежно від 

виду діяльності та обсягу доходів мають використовувати РРО або ПРРО при 

продажу товарів, робіт/послуг у разі здійснення розрахункових операцій 

(розрахунки готівкою чи банківською картою), крім таких:  

Не обов’язкове застосування РРО/ПРРО з 01 січня 2022 для:  

ФОП - платників ЄП І групи;  

ФОП - платників ЄП ІІ-ІУ груп, які здійснюють роздрібну торгівлю на 

території села товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення 

граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій 167 розмірів 

МЗПлати (у 2022 - 1085500 грн.).  

Ця норма не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов:  

-така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому 

також здійснюється торгівля підакцизними товарами;  

-такими ФОП також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема, через 

Інтернет;  

-сільськими радами та радами ОТГ прийнято рішення про обов 'язкове 

застосування на території села РРО та або ПРРО.  

РРО/ПРРО та РК не застосовуються при здійсненні розрахунків за 

послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного 

обслуговування та/або сервісів переказу коштів (продукти банку) - п.14 ст. 9 

Закону України №265.  

Із переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити 

розрахункові операції без РРО/ПРРО з використанням РК та КОРО 

виключено такі форми діяльності як:  

- надання побутових послуг хімічного чищення;  

- страхування майнових та особистих ризиків ФО, яке проводиться 

страховими агентами за межами приміщення страховика;  

- організація прийому та обслуговування туристів в Україні, розрахунки 

за які проводяться у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, 

платіжних чеків), та надання туристичних та екскурсійних послуг за умови 

проведення розрахунків за межами стаціонарних приміщень суб ’єктів 

туристичної та екскурсійної діяльності.  

На законодавчому рівні для СГ встановлено обов’язок при застосуванні 

РРО/ПРРО зазначати у розрахункових документах цифрове значення 

штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній 

торгівлі алкогольними напоями;  



Зменшено вдвічі розмір фінансової санкції за реалізацію товарів, які 

необліковані у встановленому порядку або за ненадання під час перевірки 

документів, які підтверджують такий облік у місці продажу (господарському 

об’єкті).  

 Звертаємо увагу, що у разі встановлення перевіркою фактів:  

- проведення розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО чи РК 

на неповну суму вартості проданих товарів/послуг;  

- непроведения розрахункових операцій через РРО/ПРРО;  

- невідповідність на місці проведення розрахунків суми готівкових 

коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, більше ніж на 10% 

мінімальної з/пл, встановленої на 1 січня податкового року, а при 

використанні РК - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, 

виданими з початку робочого дня;  

- невидача (в паперовому та/або електронному вигляді) відповідного 

розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової 

операції, або проведення її без використання РК на окремому 

господарському об’єкті СГ, загрожує штрафом у розмірі:  

-100% вартості проданих з порушеннями товарів/послуг - за порушення, 

вчинене вперше;  

-150% вартості проданих з порушеннями товарів/послуг - за кожне 

наступне порушення 


