
Яка передбачена відповідальність за нероздрукування (незберігання) 

фіскального звітного чеку? 
ЗІР, категорія 109.20 

Згідно з п. 9 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 щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (далі – РРО) 

(за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки у разі здійснення 

розрахункових операцій. 

Підпунктом 2 п. 58 розд. VI Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України                        

від 29 грудня 2017 року № 148 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 148), 

визначено, що готівка, яка надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі 

оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки в касах, у тому числі і під час 

розрахунків із застосуванням РРО (або розрахункових книжок), визначено в п. 11 розд. II 

Положення № 148. 

Відповідно до п.п. 18 п. 3 розд. I Положення № 148 оприбуткування готівки – проведення 

суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у 

касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат / книзі обліку доходів/фіскальному звітному 

чеку/розрахунковій квитанції. 

Згідно з п. 11 розд. ІІ Положення № 148 оприбуткуванням готівки в касах 

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

оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в 

повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. 

Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб – підприємців, які проводять готівкові 

розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку 

доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її 

фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі 

товарних чеків (квитанцій). 

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а 

також у касах фізичних осіб – підприємців, які проводять готівкові розрахунки із 

застосуванням РРО та/або книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) без ведення 

касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі 

даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх 

підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до 

КОРО. 



Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                       

№ 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податків зобов’язані вести облік 

доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або 

податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 

фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, 

ведення яких передбачено законодавством. 

Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених п. 44.1  

ст. 44 ПКУ, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів              

(2555 днів – для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю 

за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст. 39 ПКУ) з дня подання податкової 

звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання - з 

передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності (п. 44.3 ст. 44 ПКУ). 

За незберігання первинних документів до платників податку можуть бути застосовані 

штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 ПКУ, зокрема незабезпечення платником податків 

зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та 

статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів 

протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків 

контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового 

контролю у випадках, передбачених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі  

510 гривень. 

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф 

за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. 

Крім того, ст. 26 Закону № 265 встановлено, зокрема, що посадові особи та працівники 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг за порушення вимог Закону № 265 

притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності. 

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

07 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями за порушення встановленого 

законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

посадові особи притягуються до адміністративної відповідальності у розмірі – 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 від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 


