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ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ

20 вересня 2019 року, в другому читанні, Верховна Рада в 
цілому прийняла два законопроекти, котрі обурили 
підприємців:

№1053-1 «Про внесення змін до закону «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг ».

№1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

(Закони № 128-IX і № 129-IX від 20.09.2019)



РРО - НЕ потрібні …

Нові правила застосування РРО не торкаються мікробізнесу:

• Спрощенців I групи, річний дохід яких не перевищує 1 млн 
грн (після вступу в силу законопроекту № 1210);

• Фізосіб, які продають на ринку старі речі, продукти власного
підсобного господарства.



РРО - НЕ потрібні …

Самозайнятим особам (айтішники, юристи, консультанти
тощо) та ті, хто працює в рамках третьої групи спрощеної
системи оподаткування, не повинні застосовувати РРО у разі:

• Якщо їхні клієнти розраховуються з ними виключно в 
безготівковій формі без застосування платіжніх карток та 
перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським
переказом;

• Якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого їх
зарахування на поточний рахунок продавця.



РРО – ПОТРІБНІ …

РРО застосовуються платниками єдиного податку:

• другої, третьої та четвертої груп, незалежно від обраного
виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного 
року перевищує 1 млн грн;

• для реалізації технічно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонту;

• для реалізації лікарських засобів, виробів медичного
призначення та надання платних послуг у сфері охорони
здоров'я.



РРО – ПОТРІБНІ …

З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року РРО обов’язково мають застосовуватись
платниками єдиного податку здійснюючих:

• реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

• реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

• реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних
послуг у сфері охорони здоров'я;

• реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

• роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

• ресторанну діяльність якщо така діяльність є відмінною від визначеної пунктом 11 статті
9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг»;

• діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

• готельну діяльність та подібних закладів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

• реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя
для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабміном.



Етапи впровадження РРО



Альтернатива – «новітні» РРО

2018

Постанова Кабінету
Міністрів України від
13.06.2018 № 472

"Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації новітніх моделей 

програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації

розрахункових операцій"



Альтернатива – «новітні» РРО

2019



Альтернатива – пРРОсто

2020



Результати тестування:

• Забагато ручного 
введення даних

• Повільна швидкість
обслуговування

• Відсутня автоматизація
(немає у зв’язку з 
обліковими програмами
або платіжними
терміналами)

пРРОсто?



Ризики програмних РРО



Схема роботи ПРРО



Ризики програмних РРО

• Передача дороговартісної техніки (телефон, планшет, 
ноутбук тощо), з доступом в інтернет, передача ЄЦП 
найманому працівнику;

• Ризик нецільового використання;

• Обмежений термін служби гаджетів;

• Податковою інформацією володіє тільки ДФС;

• У ФОП-у НЕМАЄ документального підтвердження його 
діяльності (книга КОРО, контрольна стрічка в електронній 
формі)

• Складнощі в податкових суперечках і захисту в судах!



MG – класичні РРО

Рішення для бізнесу  будь-якого формату



Надійний партнер



Довіряйте професіоналам!

• Комплексна автоматизація бізнес-процесів;

• Найкращі ціни від виробника РРО, витратних матеріалів та 
прямого імпортера IT та ID устаткування;

• Авторизований сервіс світових виробників електронного 
торгового обладнання;

• Технічна підтримка по всій території України, гарантійний та 
післягарантійний період;

• Сертифікація систем управління якістю ISO 9001;

• 28 років досвіду, працюємо з 1992 року!



Раді співпраці!



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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