
Згідно із п. 1 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові 

операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних 

засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг зобов’язані проводити розрахункові операції на повну 

суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку 

та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) 

або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО (далі – 

ПРРО) із створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових 

документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, 

передбачених Законом №265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку 

розрахункових книжок (далі – РК). 

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО 

та/або ПРРО з використанням РК та книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), а 

також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання 

послуг), при перевищенні якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) за поданням центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної політики, формування 

та реалізацію державної фінансової політики.  

Постановою КМУ від 23 серпня 2000 року №1336 «Про забезпечення реалізації статті 

10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Постанова №1336) 

затверджено Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без 

застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів 

розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку 

розрахункових операцій (далі – Перелік). 

Відповідно до п. 7 Переліку суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну 

торгівлю медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і ветеринарних 

послуг на території села, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або 

ПРРО з використанням РК та КОРО. 

Водночас п. 2 Постанови №1336 встановлено граничний розмір річного обсягу 

розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого 

застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, зокрема, для форм та умов проведення 

діяльності, визначених пп. 4 і 7 Переліку, – 250 тис. грн на один структурний (відокремлений) 

підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг). 

Разом з тим, , п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ) передбачено, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року РРО 

та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп 

(фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не 

перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду 

діяльності, крім тих, які здійснюють: 

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що 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. 

Отже, в даному випадку діє норма ст. 5 ПКУ, тобто, якщо поняття, терміни, правила та 

положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу, для 



регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення 

ПКУ. 

Таким чином, застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим для суб’єктів 

господарювання – юридичних та фізичних осіб на загальній системі оподаткування, при 

здійсненні діяльності у сфері торгівлі медичними і фармацевтичними товарами та наданні 

медичних і ветеринарних послуг на території села у разі перевищення встановленого п. 2 

Постанови № 1336 граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (250 тис. грн.). 

При цьому, для платників єдиного податку другої-четвертої груп (фізичних осіб – 

підприємців) застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим при здійсненні реалізації 

лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері 

охорони здоров’я на території села. 
 


