
Яким чином можна виправити помилково проведену через РРО операцію 

«службове внесення» та чи передбачена відповідальність, в тому числі, 

якщо СГ не виправив таку помилку протягом робочого дня? 

 

ЗІР, категорія 109.06 

Згідно з п. 7 глави III Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових 

операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 (далі – 

Порядок), реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, 

прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) 

або скасування помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) 

суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми. 

Якщо алгоритм роботи РРО не забезпечує окремого накопичення у фіскальній пам’яті 

від’ємних сум розрахунків: 

 дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за 

допомогою операції «службова видача»; 

 забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції 

«сторно». 

Пунктом 8 глави III Порядку передбачено, що якщо сума коштів, виданих при 

поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 грн., 

матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо 

здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити 

дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від 

послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі 

розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги). 

Такий самий акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми 

розрахунку. В акті вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового 

документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО 

суми розрахунку передаються до бухгалтерії суб’єкта господарювання і зберігаються 

протягом трьох років. У разі відсутності у суб’єкта господарювання бухгалтерії зазначені 

акти підклеюються до останньої сторінки відповідної книги обліку розрахункових операцій 

(далі – КОРО). 

Відповідно до п. 11 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України              

від 29 грудня 2017 року № 148, оприбуткуванням готівки в касах 

установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з 

оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО та КОРО 

(у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі 

її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових 

ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій). 



Згідно з п. 13 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, а також 

операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані забезпечувати 

відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка 

зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки (далі – РК) – 

загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. 

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного 

податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість. 

Пунктом 1 ст. 17 Закону № 265 передбачено, що до суб’єктів господарювання, які 

здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), у разі встановлення протягом 

календарного року в ході перевірки факту невідповідності у юридичних осіб на місці 

проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, 

більше ніж на 10 відс. розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою РК – загальній сумі 

продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня, застосовуються 

фінансові санкції у розмірі: 

 вчинене вперше – 1 грн.; 

 за кожне наступне вчинене порушення – 100 відс. вартості проданих з 

порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону № 265, товарів (послуг). 

Відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95               

«Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» за 

неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки до суб’єктів 

підприємницької діяльності, застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі 

неоприбуткованої суми. 

Враховуючи викладене вище, з метою забезпечення відповідності сум готівкових 

коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, 

необхідно здійснити зазначені вище дії для виправлення помилково проведеної через РРО 

операції «службове внесення». 

При цьому, чинним законодавством не передбачено механізму виправлення помилково 

проведеної через РРО операції «службове внесення» на наступний день. 

Якщо суб’єкт господарювання не виправив протягом дня таку помилку, то за 

неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування готівки до такого платника 

застосовуються фінансові санкції у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми. 


