
Яким чином здійснюється перереєстрація резервного РРО з метою зберігання 

та/або використання такого РРО в новоствореній господарській одиниці? 
 

ЗІР, категорія 109.06 

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій                      

(далі – РРО), яким, зокрема, встановлено процедуру реєстрації (перереєстрації) РРО, 

затверджений наказом Мінфіну від 14.06.2016 № 547, зареєстрований у Мін’юсті 05.07.2016 за 

№ 918/29048 (далі – Порядок). 

Пунктом 20 глави 2 розд. II Порядку встановлено, що реєстрація резервного РРО 

проводиться в такому самому порядку, як і реєстрація основного РРО. 

При реєстрації резервного РРО у правому верхньому куті реєстраційного посвідчення              

(ф. № 3-РРО) робиться відмітка «Резервний», у першому рядку відповідної таблиці в 

реєстраційному посвідченні зазначаються назва та адреса господарської одиниці, де буде 

зберігатися резервний РРО, а в інших рядках – назви та адреси всіх господарських одиниць, де 

він може використовуватися. Щодо кожної господарської одиниці, де використовуватиметься 

резервний РРО, суб’єкт господарювання має завчасно повідомити як про об’єкт оподаткування 

відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України шляхом подання до контролюючого 

органу, де здійснюється реєстрація РРО, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, 

пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі - 

повідомлення за ф. № 20-ОПП) у порядку та строки, визначені Порядком обліку платників 

податків та зборів, затвердженим наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588, зареєстрований у 

Мінюсті 29.12.2011 за № 1562/20300. 

Перереєстрація РРО здійснюється у порядку, визначеному главою 3 розд. ІІ Порядку. 

Згідно з п. 1 глави 3 розділу ІІ Порядку у разі перереєстрації з метою використання РРО в 

іншій господарській одиниці суб’єктом господарювання або представником суб’єкта 

господарювання надаються заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій                     

(ф. № 1-РРО) (далі – реєстраційна заява) з позначкою «Перереєстрація» та реєстраційне 

посвідчення. 

У разі перереєстрації резервного РРО з метою його зберігання та/або використання у 

новоствореній господарській одиниці, суб’єкт господарювання, керуючись п. 20                   

глави 2 розд. ІІ Порядку, подає повідомлення за ф. № 20-ОПП, яке містить інформацію про цю 

господарську одинцю, зокрема, її назву та адресу місцезнаходження. 

Реєстраційна заява з позначкою «Перереєстрація» оформлюється та надається до 

контролюючого органу у тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО (п. 3  глави 3 

розд. II Порядку РРО). 

На підставі проставленої відповідної позначки у полі «резервний» реєстраційної заяви, 

проводиться перереєстрація резервного РРО. 

Після отримання належним чином оформлених документів у разі відсутності підстав для 

відмови посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання 

реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО шляхом внесення змін до інформаційної 

системи ДФС та видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення (п. 1 глави 3 

розд. II Порядку РРО). 

У реєстраційному посвідченні, сформованому на підставі даних реєстраційної заяви, 

зазначається назва та адреса новоствореної господарської одиниці та інших господарських 

одиниць (якщо вони зазначені у реєстраційній заяві), де Зберігатиметься та/або 

використовуватиметься резервний РРО. 


