
У яких випадках ФОП – платники ЄП застосовують РРО? 
 

ЗІР, категорія 109.04 

Відповідно до п. 6 ст. 9 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), реєстратори 

розрахункових операцій (далі – РРО) та розрахункові книжки не застосовуються при 

продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення) (наданні послуг) 

фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу 

України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ)             

до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО. 

Пунктом 1 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без 

застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових 

книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, встановлено, що 

суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки без 

застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових 

операцій при здійснені роздрібної торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних 

товарів), що здійснюється фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний 

податок. 

Згідно з п. 296.10 ст. 296 ПКУ РРО не застосовуються платниками єдиного податку: 

 першої групи; 

 другої – четвертої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 

гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад                    

1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є 

обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця 

кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх 

наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як 

платника єдиного податку. 

Норми п. 296.10 ст. 296 ПКУ не поширюються на платників єдиного податку, які 

здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, 

отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. 

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи             

у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, 

отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві                 

власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п.п. 1 п. 292.1 

ст. 292 ПКУ). 



Враховуючи викладене вище, фізичні особи – підприємці – платники єдиного 

податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або 

в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані у разі: 

 перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу 

доходу понад 1000000 гривень; 

 здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають 

гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення 

незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу; 

 здійснення роздрібної торгівлі підакцизних товарів, у тому числі пивом у пляшках і 

бляшанках – проводити розрахункові операції на повну суму покупки через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний 

режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів. 


