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прийнято в цілому від 01.07.2015 р. № 1088 



Зміни у ст. 3 п. 9 ЗУ “Про РРО” 

 Стара редакція  Нова редакція 

щоденно  друкувати на 

реєстраторах розрахункових 

операцій (за виключенням  

автоматів з продажу товарів 

(послуг) фіскальні звітні 

чеки у разі здійснення 

розрахункових  операцій 

щоденно  друкувати на 

реєстраторах розрахункових 

операцій (за виключенням  

автоматів з продажу товарів 

(послуг) фіскальні звітні 

чеки у разі здійснення 

розрахункових  операцій 

і забезпечувати їх зберігання 

в книгах обліку 

розрахункових операцій  



Зміни у ст. 6 ЗУ “Про РРО” 

Облік товарних запасів фізичною особою – підприємцем 

ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а  

юридичною особою  (її філією, відділенням, іншим 

відокремленим підрозділом) – у  порядку,  визначеному 

відповідним національним  

положенням  (стандартом)  бухгалтерського обліку. Облік 

ведеться з урахуванням   особливостей,   встановлених  для  

суб'єктів малого підприємництва.  Обов'язок  із  ведення 

обліку товарних запасів не застосовується   до   осіб,   які   

відповідно   до законодавства оподатковуються  за  

правилами,  що не передбачають ведення обліку придбаних 

або проданих товарів  



Зміни у ст. 3 п. 12 ЗУ “Про РРО” 

 Стара редакція  Нова редакція 

вести у порядку, встановленому 

законодавством, облік товарних 

запасів на складах та/або за місцем 

їх реалізації, здійснювати продаж 

лише тих товарів, які відображені в 

такому обліку  

вести у порядку, встановленому 

законодавством, облік товарних 

запасів на складах та/або за місцем 

їх реалізації, здійснювати продаж 

лише тих товарів, які відображені в 

такому обліку 

за  винятком  продажу  товарів 

особами, які відповідно до  

законодавства  оподатковуються  за  

правилами,  що не передбачають  

ведення  обліку  обсягів  

реалізованих  товарів  (наданих 

послуг)  



Зміни у ст. 3 п. 14 ЗУ “Про РРО” 

 Стара редакція  Нова редакція 

вводити в експлуатацію, проводити 

технічне обслуговування без 

порушення раніше здійсненого 

належним чином опломбування 

реєстратора розрахункових 

операцій, ремонтувати реєстратори 

розрахункових операцій через 

центри сервісного обслуговування  

вводити в експлуатацію, проводити 

технічне обслуговування без 

порушення раніше здійсненого 

належним чином опломбування 

реєстратора розрахункових 

операцій, ремонтувати реєстратори 

розрахункових операцій через 

центри сервісного обслуговування 

в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України  



Зміни у ст. 3 ЗУ “Про РРО” 

доповнено п. 16 

16) у разі виявлення несправностей реєстратора 
розрахункових операцій, а також пошкодження 
засобів контролю протягом робочого дня, в 
якому виявлено несправності чи пошкодження, 
письмово або засобами електронного 
зв’язку в довільній формі повідомити центр 
сервісного обслуговування, а також 
протягом двох робочих днів після дня 
виявлення несправностей чи пошкодження 
письмово або засобами електронного 
зв’язку в довільній формі повідомити про це 
контролюючий орган, у якому суб’єкт 
господарювання зареєстрований платником 
податків  



Зміни у ст. 5 ЗУ “Про РРО” 

не більше 72 годин  

(7 робочих днів)  

не більше 7 робочих днів 



Зміни у ст. 17 п. 1 ЗУ “Про РРО” 

 Стара редакція  Нова редакція 

у разі встановлення протягом 

календарного року в ході 

перевірки факту: …, 

невідповідності суми 

готівкових коштів на місці 

проведення розрахунків сумі 

коштів, зазначеній у денному 

звіті, а в разі використання 

розрахункової книжки - 

загальній сумі продажу за 

розрахунковими 

квитанціями, виданими з 

початку робочого дня, … 

невідповідності у юридичних осіб 

на місці проведення розрахунків суми 

готівкових коштів сумі коштів, 

зазначеній у денному звіті, більше 

ніж на 10 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) 

року, а в разі використання 

юридичною особою розрахункової 

книжки - загальній сумі продажу за 

розрахунковими квитанціями, виданими 

з початку робочого дня  



Зміни штрафних санкцій 

1) Відмінено штраф у 5-тикратному розмірі  
вартості проданих з порушеннями товарів (послуг) – 
ст.17 п.1 абз.4 

2) Відмінено штраф у розмірі 20 н.м.д.г. – ст. 17 п.4 у разі 

невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку 

або його не зберігання   

3) Додано штраф у розмірі 5 мін. заробітних плат 

встановлених станом на 1 січня звітно року – ст. 171 за 

незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора 

розрахункових операцій у строки, встановлені Законом, 

та невведення в експлуатацію належним чином 

зареєстрованого на суб'єкта господарювання 

резервного реєстратора розрахункових операцій  



Реєстратори розрахункових 

операцій НЕ застосовують 

1) Платники Єдиного податку 1-ої групи 

2) Платники Єдиного податку 2-ої групи у яких 

обсяг доходу протягом календарного року не 

перевищує 1 млн. грн. 

3) Платники Єдиного податку 3-ої групи фізичні 

особи у яких обсяг доходу протягом 

календарного року не перевищує 1 млн. грн. 


