
 

Ситуації, коли суб’єкт господарювання, не зобов’язаний застосовувати РРО 
Де міститься 

вимога 

торгівля продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових 
товарів, що підлягають гарантійному ремонту) підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у 
разі проведення розрахунків у їх касах з оформленням прибуткових і видаткових касових 
ордерів і видачою відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою 

п. 1 ст. 9 
Закону про РРО 

проведення усіх банківських операцій, крім операцій з купівлі-продажу іноземної 
валюти, якщо такі операції виконуються в касах уповноважених банків; а також 
комерційних агентів і небанківських фінансових установ з прийманням готівки для її 
подальшого переказу з використанням ПТКС 

п. 2 ст. 9 
Закону про РРО 

продаж проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті (окрім 
приміського) з оформленням розрахункових і звітних документів; на авіаційному 
транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів; на автомобільному 
транспорті з видачою талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом 
серією, номером і номінальною вартістю 

п. 4 ст. 9 
Закону про РРО 

продаж білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що 
контролюється Держказначейством 

п. 4 ст. 9 
Закону про РРО 

продаж квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів 
п. 4 ст. 9 

Закону про РРО 

продаж товарів і надання послуг фізособам-підприємцям, які належать до груп 
єдиного податку (ЄП), що не застосовують РРО 

п. 6 ст. 9 
Закону про РРО 

здійснення фізособами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за 
готівкові кошти на ринках 

п. 9 ст. 9 
Закону про РРО 

продаж в кіосках, з лотків і розносок газет, журналів та інших видань, листівок, 
конвертів, знаків поштової оплати 

п. 10 ст. 9 
Закону про РРО 

продаж жетонів і проїзних квитків у касах метрополітену 
п. 10 ст. 9 

Закону про РРО 

продаж води, молока, квасу, олії та живої риби за автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів 
п. 11 ст. 9 

Закону про РРО 

продаж страв і безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу 

п. 11 ст. 9 
Закону про РРО 

продаж товарів (надання послуг), якщо в місці отриманих таких товарів (надання 
послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюють (оптова торгівля тощо) 

п. 12 ст. 9 
Закону про РРО 

надання послуг фізособами, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Такими 
зазвичай реєструють нотаріусів, адвокатів, судових експертів, арбітражних керуючих 

консультація 
ДФС 109.03 ЗІР 

якщо особа є платником ЄП першої групи – не використовуються РРО незалежно від 
обраного виду діяльності 

пп. 296.10 ПКУ 

якщо особа є платником ЄП другої і третьої групи (фізособи) – не використовується 
РРО незалежно від обраного виду діяльності, якщо обсяг доходу протягом календарного 
року не перевищує 1 млн грн. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу 
понад 1 млн грн застосування РРО для такого платника ЄП є обов’язковим. Застосування 
РРО розпочинається з 1 числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого 
перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації 
суб’єкта господарювання як платника ЄП. Дана норма не поширюється на платників ЄП, які 
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають 
гарантійному ремонту*. 

пп. 296.10 ПКУ 

 
* Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або 

гарантійній заміні, в цілях застосування РРО, який затверджено Постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231. 
 


