
Чи можуть ФОП - платники ЄП, які здійснюють перевезення 

пасажирів, при продажу квитків, білетів, талонів не 

застосовувати РРО, а вести РК та КОРО у разі перевищення 

обсягу доходу 1 млн.грн.? 
ЗІР, категорія 109.03 

Згідно з п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року                

№ 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) реєстратори розрахункових операцій 

(далі – 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. 

Пунктом 6 ст. 9 розд. ІІ 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 доповненням (далі – Закон № 265) встановлено, що 

РРО та розрахункові книжки (далі – РК) 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 ПКУ до груп платників єдиного 

податку, що не застосовують РРО. 

Водночас, згідно з п. 4 ст. 9 Закону № 265 РРО та РК не застосовуються, зокрема, 

при продажу проїзних і перевізних документів на автомобільному транспорті з видачею 

талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, 

номінальною вартістю. 

Відповідно до ст. 39 Закону України від 05 квітня 2001 року № 2344-III                         

«Про автомобільний транспорт» із змінами та доповненнями документ для регулярних 

пасажирських перевезень для пасажира – квиток на проїзд в автобусі та на перевезення 

багажу (для пільгового проїзду – посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на 

підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду – електронний квиток та документи для пільгового проїзду. 

Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503 

затверджені Типові форми квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на 

маршрутах загального користування. 

Отже, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють 

перевезення пасажирів, у разі проведення розрахунків з використанням талонів, квитків з 

нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, РРО не 

застосовують. 


