
Чи вважається розрахунковим документом роздрукований 

електронний проїзний квиток на автомобільний, авіаційний, 

морський і річковий транспорт? 
ЗІР, категорія 109.10 

 

Відповідно до пп. 1 та 2 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, 

платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг зобов’язані, зокрема проводити розрахункові операції на повну суму покупки 

(надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням 

відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у 

випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку 

розрахункових книжок, видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або 

відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі 

Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ 

встановленої форми на повну суму проведеної операції. 

Статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахунковий документ – це документ встановленої 

форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що 

підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, 

купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом № 265, і 

зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну. 

Згідно з п. 4 ст. 9 Закону № 265 РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу 

проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з 

оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, 

квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю. 

Спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів 

України від 30.05.2013 № 331/137 «Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних 

документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті», 

встановлено форму та зміст електронного проїзного (перевізного) документа на залізничному 

транспорті. 

При цьому, оскільки форми електронних квитків на перевезення пасажирів і багажу та вантажів 

автомобільним, авіаційним, морським і річковим транспортом законодавчо не встановлені, то вони не 

можуть вважатись розрахунковими документами у розумінні Закону № 265. 

Для підтвердження витрат на придбання електронних квитків на зазначені види транспорту 

необхідним є пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує 

здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, 

розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до 

прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним 

маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира; 

посадочний документ, перевізний документ, роздрукований на паперовому носії (транспортні квитки). 


