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Дубенська міська рада
щодо розгляду звернення

У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики (далі – Комітет) розглянуто звернення Дубенської міської 
ради щодо відтермінування введення в дію реєстраторів розрахункових 
операцій (РРО) для платників єдиного податку вих. №Вих-5535/05-02-14/21 
від 17 грудня 2021 року.

Повідомляємо, що проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо відтермінування строків розширеного застосування 
реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку) реєстр. 
№6376 від 02.12.2021 року розглянуто Комітетом 17 грудня 2021 року, проте 
в порядок денний шостої сесії Верховної Ради України не включено. 

Одночасно зазначаємо, що застосування реєстраторів розрахункових 
операцій (РРО) суб’єктами підприємницької діяльності – платниками єдиного 
податку з 1 січня 2022 року не несе додаткового значного фінансового 
навантаження на підприємця та не може призвести до ліквідації сотень тисяч 
робочих місць, адже передбачає дуже лояльні правила застосування 
реєстраторів розрахункових операцій. 

Зокрема, реєстратори розрахункових операцій не застосовуються 
платниками єдиного податку першої групи. Щодо другої-четвертої груп 
платників єдиного податку, вони можуть використовувати програмні 
реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), що є безкоштовним програмним 
рішенням ДПС, яке може бути встановлено на комп’ютер чи мобільний 
телефон і не вимагає додаткових витрат на придбання РРО чи його сервісне 
обслуговування.

Твердження про складність адміністрування РРО чи ПРРО і як наслідок – 
нівелювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності не 
відповідають дійсності, адже РРО та ПРРО призначено насамперед для 
контролю доходів фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему 
оподаткування.

Згідно зі ст. 296.1 Податкового кодексу України ФОП - платники єдиного 
податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які 
не є ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення 
отриманих доходів (в редакції Закону № 786-IX від 14.07.2020 року). Раніше 
діяла норма щодо обов’язкового щоденного відображення отриманих доходів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-20#n97


у Книзі обліку доходів. Це означає, що такі ФОП – платники єдиного податку 
не повинні підтверджувати документами (в тому числі первинними 
документами) витрати на придбання товарів/послуг, а повинні вести лише 
облік доходів з урахуванням вимог п. 44.1 ст. 44 ПК України. Водночас, такі 
ФОП повинні підтверджувати факт включення або не включення певних 
доходів до загального складу доходу (ст. 292 Податкового кодексу України).

ФОП платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку 
на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного 
відображення доходів та витрат. Платники єдиного податку, які є платниками 
ПДВ повинні вести облік доходів і витрат з урахуванням вимог п. 44.1 ст. 44 
ПК України. 

З огляду на зазначене документом, що належним чином підтверджує 
видаткову або прибуткову операцію є, в тому числі, розрахунковий документ, 
виданий реєстратором розрахункових операцій. 

Крім того, фізичні особи - підприємці, які є платниками єдиного податку 
та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які 
провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що 
підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення та напівдорогоцінного каміння) не зобов’язані  вести облік 
товарних запасів (п. 12 ч. ч. 1 ст. 3 Закону України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг»).

У разі використання ПРРО Закон передбачає, що програмні реєстратори 
розрахункових операцій та фіскальний сервер контролюючого органу повинні 
забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про 
електронні розрахункові документи від фіскального сервера контролюючого 
органу, необхідних для формування засобами програмного реєстратора 
розрахункових операцій та передачі до фіскального сервера контролюючого 
органу фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків за 
відповідний період. ПРРО забезпечує створення та передачу до фіскального 
сервера контролюючого органу електронних розрахункових документів, 
електронних фіскальних звітів, а також контрольної стрічки електронних 
фіскальних звітних чеків та іншої інформації, необхідної для обліку роботи 
програмних реєстраторів розрахункових операцій фіскальним сервером 
контролюючого органу (ст. 12-1 Закону № 265/95-ВР).

У разі застосування ПРРО суб’єкт господарювання нестиме 
відповідальність лише за проведення розрахункових операцій з 
використанням ПРРО на неповну суму вартості проданих товарів (наданих 
послуг); непроведення розрахункових операцій через ПРРО або ; невидачу (в 



паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового 
документа, що підтверджує виконання розрахункової операції.

Таким чином застосування РРО з 2022 року не змінює порядок обліку та 
звітності для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему 
оподаткування, а лише вимагає оформлення з використанням  РРО чи ПРРО  
та видачу споживачу розрахункового документа (в паперовому вигляді та/або 
електронній формі) на кожну розрахункову операцію в цілях контролю 
доходів платників єдиного податку. 
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