
Яка передбачена відповідальність у разі видачі фіскального чеку, в якому 

відсутні обов’язкові реквізити, в тому числі акцизний податок? 

 

ЗІР, категорія 109.20 

Згідно з 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 безготівковій формі 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, та 

видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, 

в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму 

проведеної операції. 

Форми та зміст фіскального чека, розрахункової квитанції та інших розрахункових 

документів, надання покупцю яких є обов’язковим, встановлені п. 2 розд. II Положення про 

форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 21.01.2016 № 13 (далі – Положення). 

Обов’язкові реквізити касового чека визначені п. 2 розд. II Положення. При цьому у 

касовому чеку, зокрема зазначаються: найменування та адреса господарської одиниці; 

найменування та кількість товару, який реалізується; вартість проданого товару; код 

товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним 

законодавством); ставки та суми податку на додану вартість (далі – ПДВ) та акцизного 

податку. 

Крім того, для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють 

реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (суб’єкти 

господарювання, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), касовий чек 

повинен містити окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого 

податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується 

назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з 

Податковим кодексом України. За потреби дозволяється використовувати скорочення 

(абзац тринадцятий п. 2 розд. II Положення). 

Разом з тим, у разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а 

також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як 

розрахунковий (п. 3 розд. I Положення). 

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

здійснюють розрахункові операції за порушення вимог Закону № 265, за рішенням 

відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

 у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту не 

роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує 

виконання розрахункової операції, або проведення її без використання 



розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта 

господарювання:  

 вчинене вперше – 1 гривня; 

 за кожне наступне вчинене порушення – 100 відсотків вартості проданих з 

порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг). 

Також, за порушення вимог Закону № 265 посадові особи та працівники торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг притягуються контролюючими органами до 

адміністративної відповідальності (ст. 26 Закону № 265). 

Відповідно до ст. 155 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями до осіб, які здійснюють 

розрахункові операції з порушенням встановленого законом порядку проведення 

розрахунків, застосовується штраф в розмірі від двох до п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за 

такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють 

розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 


