ГУ ДПС
У ДОНЕЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Очікувані зміни у законодавстві
з питань застосування
реєстраторів розрахункових
операцій

Нові правила використання реєстраторів розрахункових
операцій
Слайд 1
Нові правила використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) відповідно до Законів України № 128-IХ «Про
внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» та № 129-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері
торгівлі і послуг», які Президент України підписав 17.10.2019 року (ухвалені Верховною Радою законопроектами № 1053-1 і №
1073) опубліковано в газеті «Голос України» № 200 від 19.10.2019 року та наберуть чинності 01.08.2020

СЛАЙД 1

1. Стає можливим використання нетрадиційних програмних РРО, функцію яких зможе виконувати будь-який пристрій
(комп’ютер, планшет, смартфон тощо), на який встановлено відповідне програмне забезпечення. При цьому Державна податкова
служба України розміщує програмні рішення для використання платниками податків програмних РРО безкоштовно, а реєстрація
програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет. З 1 січня 2020 року платникам податків надана можливість
безкоштовно тестування програмного забезпечення.
2. Спрощення процедури реєстрації РРО засобами Електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а
лише шляхом отримання фіскального номеру, який ідентифікує програмний РРО, у інформаційній системі контролюючого органу;
3. Здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайєрингових послуг,
послуг центрів сервісного обслуговування, укладання відповідних договорів, придбання класичного РРО, який на теперішній час є
високовартісним.
Як і коли запрацює кешбек.
Прийнятими законами запроваджено з 1 січня 2021 року так званий механізм кешбеку. Цей механізм передбачає що споживач має
можливість отримання кешбеку у розмірі 100 відс. вартості придбаних товарів у разі придбання товару не по фіскальному чеку
(тобто, якщо такий продаж не зареєстровано в податковій). Покупці зможуть оскаржити чеки, видані з порушеннями, але тільки на
покупку від 850 грн.
Подати скаргу можна буде тільки через особистий електронний кабінет. Для цього необхідно пройти онлайн - ідентифікацію з
використанням електронного підпису. Компенсація буде перераховуватися за рахунок штрафних санкцій. Вона складатиме повну
вартість придбаних товарів (або) послуг, вказаних у скарзі. Отримавши компенсацію покупець не повинен буде сплачувати
податки.
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Передбачено зміни переліку видів діяльності при яких
використання РРО є обов’язковим
Слайд 1
До 1 січня 2021 року РРО не будуть застосовувати платники податків другої та четвертої групи та які мають дохід менше 1 млн.
гривень, крім платників податків, які обрали вид діяльності:
- торгівля технічно складними побутовими товарами, які підлягають гарантійному ремонту ( повинні застосовувати РРО з
08.05.2017) ;
- торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення і надання платних медичних послуг (повинні застосовувати
РРО з 01.01.2019).

СЛАЙД 2

З 1 січня 2021 року нові правила застосування РРО запрацюють для так названих «груп ризику»:
- Реалізація товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
- Реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
- Роздрібна торгівля вживаними у споживанні товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
- Ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування, крім продажу води, молока, квасу, масла та живої риби із
автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; блюд і безалкогольних напоїв у столових та буфетах загальноосвітніх учбових закладах і
професійно-технічних учбових закладах під час учбового процесу;
- Діяльність із забезпечення стравами та напоями (в тому числі діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,
постачання готових страв, обслуговування напоями, діяльність у сфері громадського харчування);
- Турагенства і туроператори;
- Готелі і подібні місця тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
- Реалізація текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів у
відповідності до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- Реалізація технічно складними побутовими товарами, які підлягають гарантійному ремонту (вже застосовуються РРО);
- Реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення і надання платних медичних послуг(вже застосовуються
РРО).
У разі перевищення у визначеному періоді обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових
операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або
програмного реєстратора розрахункових операцій 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.
З 1 квітня 2021 року при проведенні готівкових розрахунків РРО будуть застосовувати усі платники єдиного податку ІІ-ІV груп.
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Зміни розмірів штрафних санкцій за порушення вимог застосування
РРО
Слайд 1
Пункт Закону

п. 1 ст.17

п. 3 ст.17

п. 5 ст.17

п. 6 ст.17

п. 8 ст.17

п. 9 ст.17

Вид порушення
проведення
розрахункових
операцій
з
використанням
реєстраторів
розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості
проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через
реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;
невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми
готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10
відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою
розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями,
виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового
документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її
без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті
такого суб'єкта господарювання
у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках,
визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання
незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення
встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок
протягом встановленого терміну;
контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на
реєстраторах розрахункових операцій, або виявлено спотворення даних про
проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній
стрічці, створеній в електронній формі
проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій
без використання режиму попереднього програмування найменування (для
пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін
товарів (послуг) та обліку їх кількості
застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових
операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не
передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією
виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного
обслуговування
неподання до органів державної податкової служби звітності, пов'язаної із
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та
копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів
розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі
обов'язковості її подання.

На теперішній час
вчинене вперше - 1
гривня;
за
кожне
наступне
вчинене порушення 100 відсотків вартості
проданих
з
порушеннями товарів
(послуг)

Розмір штрафу
З 01.08.2020
вчинене вперше - 10
відсотків
вартості
проданих
з
порушеннями товарів
(послуг);
за
кожне
наступне
вчинене порушення - 50
відсотків
вартості
проданих
з
порушеннями товарів
(послуг)

З 01.01.2021
вчинене вперше - 100
відсотків
вартості
проданих
з
порушеннями;
за кожне наступне
вчинене порушення 150 відсотків вартості
проданих
з
порушеннями товарів
(послуг)

20 Н.М.Д.Г.
(340 грн)

50 Н.М.Д.Г.
(850 грн)

10 Н.М.Д.Г.
(170 грн)

30 Н.М.Д.Г.
(510 грн)

5 Н.М.Д.Г.
(85 грн)

СЛАЙД 3

5 Н.М.Д.Г.
(85 грн)
Але у разі такого порушення щодо підакцизних
товарів штраф складатиме
300 Н.М.Д.Г. (5100 грн)

100 Н.М.Д.Г.
(1700 грн)

300 Н.М.Д.Г.
(5100 грн)

10 Н.М.Д.Г.
(170 грн)

30 Н.М.Д.Г.
(510 грн)
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