
Чи має право ГО, яка використовує РРО або РК та веде КОРО, здати 

отриману виручку до банку через інкасаторів без її оприбуткування в 

касі підприємства? 
ЗІР, категорія 109.15 

Відповідно до п.п. 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), 

готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. 

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 реєстратора розрахункових операцій (далі – 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 (далі – РК) до КОРО. 

Установа/підприємство на підставі Положення № 148 зобов’язане розробити та 

затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі 

установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як 

установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий 

розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової 

виручки (готівки) до банку). Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок 

оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами 

установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам Положення № 148 

та не суперечити законодавству України (п. 12 розд. ІІ Положення № 148). 

Пунктом 40 розд. IV Положення № 148 визначено, що касир здійснює записи в касовій 

книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою 

відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом 

робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються. 

Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові операції і режим 

роботи яких не збігається з розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства – 

юридичної особи (у тому числі у вихідні та святкові дні), внутрішнім документом визначають 

порядок взаємодії відокремлених підрозділів із бухгалтерією підприємства – юридичної особи 

відповідно до вимог законодавства України. 



Відокремлені підрозділи установ/підприємств, страхові агенти, брокери, 

розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК 

та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими 

ордерами, а також фізичні особи – підприємці касової книги не ведуть (п. 39 розд. IV 

Положення № 148). 

Одночасно слід зазначити, що згідно з абзацом першим п. 15 розд. ІІ Положення № 148 

відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку 

(готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи небанківської фінансової 

установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів 

у національній валюті без відкриття рахунку для її переказу і зарахування на банківські 

рахунки юридичних осіб. 

Враховуючи викладене вище, відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право 

здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або банку чи 

небанківської фінансової установи, які в установленому законодавством порядку отримали 

ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку для її переказу і 

зарахування на банківські рахунки юридичних осіб без її оприбуткування в касі 

установи/підприємства. 


