
Розширення кола осіб, яким обов’язково потрібен РРО (це ст. 9 Закону про РРО) 

1. РРО буде потрібен при здійсненні торгівлі ювелірними та побутовими виробами з 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення та напівдорогоцінного каміння (далі – “ювелірні вироби”). 

2. РРО потрібен на всі валютні цінності, а не тільки на купівлю-продаж іноземної валюти не в 
касах уповноважених банків. Валютні цінності – це ширше поняття, яке включає окрім 
іноземної валюти ще й цінні папери (акції, векселі, облігації тощо). 

3. Заборонено використовувати програмно-технічні комплекси самообслуговування, які не 
переведені у фіскальний режим. Щодо даної норми, то новим тут є натяк на програмні РРО та 
натяк на можливі у майбутньому електронні системи, які формуватимуть електронні чеки 
автоматично, наприклад, при купівлі в Інтернет-магазинах. 

Загальні поняття та технологія розрахунків 

1. Введення поняття “програмний РРО”, “електронний фіскальний звіт” та опис тих фіскальних 
функцій, які він має виконувати. 

2. Фіскальний чек (як паперовий, так і електронний) має містити код УКТ ЗЕД для підакцизних 
товарів. Ними, нагадуємо, є: спирт, тютюнові вироби, алкогольні напої (у т.ч. пиво), паливо, 
легкові автомобілі, електроенергія. 

3. Чек може надаватися не тільки в паперовій, але й у електронній формі. 

Скарги споживачів 

1. Споживач може повідомити про порушення. Визначено перелік інформації та документів, 
які він має надати. Покупець також повідомляє про банківський рахунок, на який він хоче 
отримати компенсацію. Обмеження: для подачі скарги сума покупки має бути не менше 850 
грн на день. 

2. Якщо за наслідками розгляду скарги споживача та перевірки нарахує штраф за проведення 
операції на неповну суму чи без використання фіскального режиму, невидачу чеку, у т.ч. 
електронного, то покупець отримує на свій банківський рахунок компенсацію 100% вартості 
товарів (робіт, послуг), який він придбав за рахунок коштів з цього штрафу. Штрафи 
збільшили, тому грошей вистачить (див. нижче). 

Збільшення штрафів 

1. З початку дії Закону до 1 жовтня 2020 року штраф за проведення операції на неповну суму 
чи не використовуючи фіскальний режим, невідповідність залишку коштів у РРО, невидачу 
чеку, у т.ч. електронного: 

 10% вартості товару за перше вчинене порушення (незастосування РРО, неповна сума 
тощо). Зараз – 1 грн; 

 50% вартості товару – за повторне порушення. Зараз – 100%. 

2. Із 1 січня 2021 року штраф за проведення операції на неповну суму чи не використовуючи 
фіскальний режим, невідповідність залишку коштів у РРО, невидачу чеку, у т.ч. електронного: 

 100% від суми операції, але мінімум 850 грн за перше порушення; 
 150% від суми операції, але мінімум 1700 грн за друге і подальші порушення. 

 

https://www.golovbukh.ua/article/7638-valyutna-deklaratsya

