
РРО: особливості 
використання
З врахуванням змін внесених ЗУ № 1017

Головне управління ДПС у Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі



ХТО ЗАСТОСОВУЄ 

РЕЄСТРАТОРИ РОЗРАХУНКОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ ?
Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в 

готівковій та/або в безготівковій формі у сфері торгівлі громадського 

харчування та послуг



Крім умов 

та форм 

наведених у 

нормативно-

правових актах:

РРО, ПРРО та РК

не застосовуються

(ст. 9 ЗУ No 265)

РРО та ПРРО

не застосовуються

з обов’язковим використанням РК

(Постанова КМУ No 1336)



при здіи ̆сненні торгівлі продукцією власного 

виробництва (ризикових) підприємствами, 

установами і організаціями усіх форм власності, 

крім підприємств торгівлі та громадського 

харчування, у разі проведення розрахунків у касах 

цих підприємств, установ і організаціи ̆ з 

оформленням прибуткових і видаткових касових 

ордерів та видачою відповідних квитанціи ̆, 

підписаних уповноваженою особою відповідного 

суб'єкта господарювання

1

РРО, ПРРО та РК не застосовуються

ХТО НЕ ЗАСТОСОВУЄ РРО з 1.01.2022?

при продажу проі ̈зних і перевізних документів на 

залізничному (крім приміського) та авіаціи ̆ному 

транспорті з оформленням розрахункових і 

звітних документів та на автомобільному 

транспорті

3
при продажу води, молока, квасу, оліі ̈ та живоі ̈

риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; 

страв та безалкогольних напоі ̈в у і ̈дальнях і 

буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і 

професіи ̆но- технічних навчальних закладів під 

час навчального процесу

5

якщо в місці отримання товарів (надання послуг) 

операціі ̈ з розрахунків у готівковіи ̆ формі не 

здіи ̆снюються (склади, місця зберігання товарів, 

оптова торгівля тощо)

8

при виконанні банківських операціи ̆, крім: 

операціи ̆ з торгівлі валютними цінностями в 

готівковіи ̆ формі, якщо такі операціі ̈ виконуються 

не в касах банків

2

при продажу товарів (наданні послуг) платниками 

єдиного податку (фізичними особами -

підприємцями) згідно ПКУ

7

при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, 

журналів та інших видань, листівок, конвертів, 

знаків поштовоі ̈ оплати, якщо питома вага такоі ̈

продукціі ̈ становить понад 50 відсотків 

загального товарообігу за відсутності продажу 

підакцизних товарів та технічно складних 

побутових товарів, що підлягають гарантіи ̆ному 

ремонту, лікарських засобів, виробів медичного 

призначення, а також при продажу жетонів та 

проі ̈зних квитків у касах метрополітену

6

при здіи ̆сненні розрахунків за послуги у разі 

проведення таких розрахунків виключно за 

допомогою банківських систем дистанціи ̆ного 

обслуговування та/або сервісів переказу коштів

9

при здіи ̆сненні фізичними особами торгівлі 

продуктовими або промисловими товарами (крім 

технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантіи ̆ному ремонту, лікарських 

засобів, виробів медичного призначення, 

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння...) за готівкові 

кошти на ринках

4



Роздрібна торгівля продовольчими товарами 

(крім підакцизних товарів), що здіи ̆снюється ФОП, 

які сплачують єдинии ̆ податок

1

РРО та ПРРО не застосовуються з обов ’язковим використанням РК

ХТО НЕ ЗАСТОСОВУЄ РРО?

Роздрібна торгівля на ринках, ярмарках (за 

винятком розташованих на і ̈х територіі ̈ магазинів, 

кіосків, палаток, павільи ̆онів, приміщень 

контеи ̆нерного типу

3

Надання медичних послуг виі ̈зними бригадами та 

медичне обслуговування вдома у замовника

9

Страхування маи ̆нових та особистих ризиків 

фізичних осіб

14

Роздрібна торгівля через засоби пересувноі ̈

торговельноі ̈ мережі (автомагазини, 

авторозвозки, автоцистерни, цистерни, бочки, 

бідони, низькотемпературні лотки-прилавки, 

візки, розноски, лотки, столики), що розташовані 

за межами стаціонарних приміщень.

2

Надання послуг бібліотеками

13

Продаж талонів, квитанціи ̆, квитків з нанесеними 

друкарським способом серією, номером, 

номінальною вартістю в кіосках та салонах 

транспортних засобів для проі ̈зду в 

електротранспорті, на морських і річкових суднах

11 Організація прии ̆ому та обслуговування туристів в 

Украі ̈ні, розрахунки за які проводяться у 

безготівковіи ̆ формі

15

Роздрібна торгівля та громадське харчування на 

територіі ̈ села, що здіи ̆снюється підприємствами 

споживчоі ̈ коопераціі ̈, а також 

с/гтоваровиробниками, які використовують 

продукцію власного виробництва.

5

3

родаж страв та безалкогольних напоі ̈в у буфетах 

вищих навчальних закладів, у і ̈дальнях і буфетах 

підприємств УТОС та УТОГ

34

Роздрібна торгівля, громадське харчування, 

побутове обслуговування на територіі ̈ закритих 

віи ̆ськових гарнізонів і містечок, а також в/ч, 

розташованиху межах сіл.

6

Роздрібна торгівля медичними і 

фармацевтичними товарами, надання медичних і 

ветеринарних послуг на територіі ̈ села

7

Продаж товарів (за переліком, встановленим КМУ 

за поданням Мінінфраструктури) і надання послуг 

поштовими відділеннями та пунктами зв'язку в 

селах

8

Продаж газет, журналів, конвертів, листівок, 

знаків оплати поштових послуг, іншоі ̈ друкованоі ̈

продукціі ̈ на підприємствах поштового зв'язку, 

якщо питома вага такоі ̈ продукціі ̈ становить 

понад 50% загального товарообороту за 

відсутності продажу підакцизних товарів

10

Надання побутових послуг на територіі ̈ села 

(згідно переліку)

12

Надання послуг:

з видачі дозволів на право ......);

з газопостачання, водопостачання, 

водовідведення і теплопостачання в селах за 

умови проведення розрахунків вдома у 

споживача

16



Продаж предметів релігіи ̆но- обрядовоі ̈

атрибутики та надання обрядових послуг 

релігіи ̆ними організаціями.

17

РРО та ПРРО не застосовуються з обов ’язковим використанням РК

ХТО НЕ ЗАСТОСОВУЄ РРО?

3 9
Надання ритуальних послуг за умови проведення 

розрахунків вдома у замовника

3

Роздрібна торгівля насінням у кіосках на територіі ̈

сіл та селищ міського типу

Продаж товарів з розносок і ручних візків, 

надання послуг у салонах на залізничному, 

морському, річковому та повітряному транспорті 

за переліком, встановленим КМУ за поданням 

Мінінфраструктури

18

2119

рии ̆мання від населення вторинноі ̈ сировини 

(крім металобрухту)

20
на територіі ̈ сіл і селищ міського типу, яким згідно 

із Законом Украі ̈ни "Про статус гірських 

населених пунктів в Украі ̈ні" надано статус 

гірських

22

Прии ̆мання від населення та реалізація через 

бджільницькі торговельно-заготівельні пункти

23

Продаж булочних, кондитерських і порціи ̆них 

......... з розносок та ручних візків у театрально-

видовищних та спортивних закладах.

24



ФОП 1 група

НІ

ФОП 2-4 група

незалежно від обсягу доходу за умови 

здіи ̆снення розрахункових операціи ̆

ХТО ЗАСТОСОВУЄ РРО у ФОП з 1.01.2022?



МЗП* - 1, 320 млн. грн 



Платники

Єдиного

податку

Перша група

Річний дохід: 1 085 500 грн

Звичайна ставка: не більше 10% від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб* (248,10 грн/міс)

Підвищена ставка:15% — для фізосіб-підприємців у 

випадках, визначених п. 293.4 ПКУ

фізичні особи - підприємці, 

які не використовують

працю найманих осіб, 

здійснюють виключно

роздрібний продаж товарів

з торговельних місць на

ринках та/або провадять

господарську діяльність з 

надання побутових послуг

населенню

Не використовують 

працю найманих осіб



Платники

Єдиного

податку

Друга група

Річний дохід: 5 421 000 грн

Звичайна ставка: не більше 20% МЗП* 

(1300 грн/міс.)

підприємці, які здійснюють

господарську діяльність з 

надання послуг, у тому

числі побутових, 

платникам єдиного

податку та/або населенню, 

виробництво та/або

продаж товарів, діяльність

у сфері ресторанного

господарства

не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 

осіб



Платники 

Єдиного 

податку

Третя група

Річний дохід: 7 585 500 грн
фізособи - підприємці, які

не використовують працю

найманих осіб або

кількість осіб, які

перебувають з ними у 

трудових відносинах, не

обмежена та юрособи

суб'єкти господарювання

будь-якої організаційно-

правової форми

Не використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, не обмежена

Звичайна ставка: Встановлюється у відсотках до 

доходу: — 3% доходу; — 5% доходу

Підвищена ставка: Для юросіб у випадках, 

визначених п. 293.5 ПКУ: — 6% зі сплатою ПДВ;

— 10% без сплати ПДВ.



Платники 

Єдиного 

податку

Четверта група
Річний дохід: для юросіб - частка с/г 

товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75%

сільсько-господарські

товаровиробники

для юросіб - не обмежено

для фізосіб-підприємців - не використовують 

працю найманих осіб

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь та/або 

земель водного фонду залежить від категорії 

(типу) земель, їх розташування. 


