
 
 
 
 

 

Облік касових операцій у 
ФОП 

 

Нововведення законодавства у 2022 



Застосування РРО. Зміни законодавства 
 
 
 
 

 

Правила 2021 
 

• ФОП 1 групи – не зобов’язані  
• ФОП 2 групи 

• ФОП 3 групи 
При готівкових* 
розрахунках понад 

• ФОП 4 групи 1,3 млн грн** 
 
 
 
 
 
 

 

*перелік операцій, що підпадають під поняття «готівкові» перераховані 
на наступній сторінці 
 
** крім, технічно складних товарів; лікарських засобів, та медичних виробів; 
виробів ювелірних, та з дорогоцінних металів 

 
 
 
 

 

Правила 2022 
 

• ФОП 1 групи – не зобов’язані 
 

• ФОП 2 групи 
При готівкових* 
розрахунках на будь-яку 

• ФОП 3 групи суму, окрім ФОПів, що 

• ФОП 4 групи 
здійснюють роздрібну 

торгівлю в сільській 

 місцевості 
 
 
 

 

POS – термінали для обслуговування, крім пунктів 
продажу у населених пунктах меньше 25 тис. 
мешканців 

 

Регламентується ЗУ №№ 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80


Що вважається готівковими операціями? 
 
 
 
 

 

РРО застосовується при оплаті: 
 

• Готівкою, на картку ФОП («Ключ 
до рахунку») 

 
• Через POS-термінал (оплата картою) 
 
• Через програмно-технічний комплекс 

самообслуговування (небанківські платіжні 
терміналі), які не фіскалізовані*.  

• У дистанційній торгівлі товарами 
(продаж через інтернет ) 

 
 
 
 

 

РРО не застосовується при оплаті: 
 

• На банківській рахунок (IBAN). Розрахунки 
на картку ФОП («Ключ до рахунку») 
вважаються готівковими  

• Перерахування коштів через касу банку  
• Через програмно-технічний комплекс 

самообслуговування банку (платіжні 
термінали банку), або отримання 
оплати через фіскалізовані ПТКС  

• Оплата дистанційних послуги ( оплата 
інтернету, телебачення ….) 

 

Згідно Постанови НБУ, ФОП може прийняти до 50 тис грн готівкою від фізособи 

та до 10 тис грн від юрособи або ФОП на день 
 

* Прикладом небанківських ПТКС є ibox, easypay та ін. Якщо продавець хоче отримувати оплати від клієнтів через такі 

ПТКС, продавець заключає договір з такими фінагентами та перевіряє, що їх ПТКС фіскалізовані (видають фіскальний чек). 

Тоді надходження оплат через такі ПТКС для продавця не підпадають під операції, що потребують обліку (П)РРО 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17


Законодавство дає вибір між РРО та ПРРО 
 
 
 
 

 

РРО 
 

• Реєстрація у держреєстрі за 5-9 днів  
• Строк експлуатації до 9 років (у середньому 

7 років)  
• Тільки паперові чеки  
• Офлайн робота до 7 днів (у 

випадках технічних збоїв)  
• Вартість 7-9 тис грн 

 
 
 
 

 

ПРРО 
 

• Легкий спосіб реєстрації за 2 доби  
• Необмежений строк експлуатації  
• Паперові та електронні чеки  
• Офлайн робота до 36 годин , але не 

більше 168 годин на місяць  
• Вартість до 1500 грн на рік 
 
 
 
 
 
 

 

З 2021 року доступно достатна велика кількість ПРРО:  

• Вчасно 

• ПРРОСТО (безкоштовний сервіс від ДФС) 
• Е-Чек  
• Checkbox 

• Сота і т.д. 



Реєстрація ПРРО в податковій 
 
Для цього необхідно: 

 за допомогою особистого ключа або інших способів електронної ідентифікації здійснити вхід до 
Електронного кабінету, який розміщено за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login: 

 

 подати довідку за формою 20-ОПП «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані 
з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» (місце здійснення діяльності); 

 

 далі електронний документ № 1-ПРРО «Заява про реєстрацію програмного реєстратора 
розрахункових операцій» 

 та № 5-ПРРО “Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених 
сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО (J/F1391802) 

 
Детальна інструкція за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=yXUDJyjjcJg 

https://cabinet.tax.gov.ua/login
https://www.youtube.com/watch?v=yXUDJyjjcJg


Відповідальність за порушення: 
 
 

 

Перше порушення: 100% від вартості товара (робіт, послуг) 
 

Друге та подальше порушення: 150% від вартості товара (робіт, послуг) 
 
 
 

А також: 
  

+30 НМДГ ( у 2022 - 510 грн)-якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в 
електронній формі , або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції 
 

+300 НМДГ (у 2022 -5100 грн ) якщо порушення зафіксовані по продажу підакцізних товарів 
 

+ 300 НМДГ (у 2022 - 5100 грн) –при використанні РРО/ПРРО, до яких були внесені 
конструктивні/програмні зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною 
та програмною документацією виробника  
+ 30 НМДГ (у 2022 - 510 грн) за неподання до контролюючих органів регламентованої 
звітності  
+ 50 НМДГ (у 2022 - 850 грн)-не використовує/використовує не зареєстровані належним чином  
КОРО/РК 



Мінімізація ризиків 
 
 

 

Якщо ФОП працює без застосування РРО забороняється приймати готівку, а також платежі 
на особисті карти. 
 

Якщо працювати із РРО, то повинен видаватися фіскальний чек, в місці здійснення операції 
 

При продажу товарів через інтернет-ресурс із застосуванням дистанційної оплати, продавець 
має реєструвати операцію на ПРРО,РРО, та надавати фіскальний чек у паперовому вигляді 
Виключенням є лише продаж послуг, що не передбачають контакту продавця, та покупця 
 

 

Перелік видів операцій, при яких ФОП можуть не використовувати РРО 
1)розрахунки через банківські рахунки (IBAN) 
2)платежі з використанням терміналів самообслуговування банку або фіскалізовані ПТКС 
3)переказ коштів через касу банку  

4) дистанційна оплата послуг (інтернет, тощо) 



Перевірки 
 
 
 
 

 

Передумови 
 

• Порушення обліку касових операцій під 
час контрольної закупівлі 

 
• Неподання звітної документації по 

касових операціях через РРО (ПРРО), 
розрахункових книжках і КОРО суб’єктами 
господарської діяльності. 

 
• Подання підприємцем “нульового 

касового Z- звіту”.  
• Відсутність обладнання для проведення 

оплати картою (POS-терміналу). 

 
 
 
 

 

Що має мати перевіряючий 
 

• Копію належно оформленного 
наказу: має містити причину 
перевірки та податкову адресу 
підприємства, що перевіряється.  

• Посвідчення перевіряючого 



Кому можна не застосовувати РРО 
 
Перша група – це ті ФОП, які: 

 не мають найманих працівників, 

 здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять 
господарську діяльність з надання побутових послуг населенню 

 річний ліміт доходу в 2022 році буде 1085000 грн. 
 
Єдине потрібно розуміти, що є Торговим місцем – площа, відведена для розміщення необхідного для 

торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних 
засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць 
на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства. 
   Отже, фізична особа – підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що 
розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи. 
 

 (Роз’яснення https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/540352.html) 



Скорочення термінів 
 
 

 

• РРО – реєстратор розрахункових операцій  
• ПРРО – програмний реєстратор розрахункових операцій  
• РК – розрахункові книжки 
 
• КОРО – Книга Обліку Розрахункових Операцій  
• ПТКС - програмно-технічний комплекс 

самообслуговування (платіжні термінали)  
• НМДГ - Неоподатковуваний мінімум доходів громадян 



Корисні посилання 
 
 

 

• Правила та ліміти ФОП на 2022 рік: 
https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14  

• ЗУ Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

• Постанова НБУ № 148 Про затвердження Положення про 
ведення касових операцій у національній валюті в Україні  

• Відеоогляд нововведень обліку від ДФС: 
https://www.youtube.com/watch?v=eJhZhLIce6Y  

• Відеоуроки щодо ПРРО на сайти ДФС  
• Огляд ПРРО: https://www.youtube.com/watch?v=vPO2G4bir0U 

https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14
https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/265/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0148500-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0148500-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0148500-17
https://www.youtube.com/watch?v=eJhZhLIce6Y
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/
https://www.youtube.com/watch?v=vPO2G4bir0U


Ліміти ФОП з 1 січня 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• для IV групи - c/г товаровиробники, у 

яких частка с/г вир-ва за попередній 

податковий рік не нижче 75% 


