Питання реєстрації
та використання
РРО/ПРРО

Київ 2021

Нормативно-правові акти
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
 Податковий кодекс України;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 149 «Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами
розрахункових операцій для окремих сфер застосування»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2020 р. № 199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій
реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування»;
 Наказ Мінфіну від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг
обліку розрахункових операцій»;
 Наказ Мінфіну від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання
звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про
2
використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових
книжок)»


Нормативно-правові акти
(зміни 2019-2021 РР.)
ЗАКОНИ УКРАЇНИ
o від 20 вересня 2019 року № 128-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг";
o від 20 вересня 2019 року № 129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері
торгівлі і послуг".

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

o від 22 липня 2020 р. № 629 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2020 р. № 199»;
o від 22 липня 2020 р. № 630 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 149»;
o від 22 липня 2020 р. № 631 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо застосування реєстраторів
розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;
o від 22 липня 2020 р. № 634 «Про затвердження переліку текстилю, під час реалізації якого (крім реалізації за готівкові кошти на
ринках) застосовуються реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та переліку
деталей та приладдя для автотранспортних засобів, під час реалізації яких застосовуються реєстратори розрахункових операцій та/або
програмні реєстратори розрахункових операцій».

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
o від 18.06.2020 № 306 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13»;
o від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547»;
o від 08.06.2021 № 329 «Про затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних
розрахункових документів».

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ
(ЗАКОНИ № 128 та № 129)
o
o
o
o
o
o

Забезпечити безкоштовне програмне рішення для суб'єктів господарювання
Створення та ведення Реєстру програмних РРО
Створення фіскального сервера ДПС
АРІ фіскального сервера у відкритому вільному доступі
Система обліку даних РРО
Перевірка справжності та достовірності чеків

1. РОЗРОБЛЕНО ТА ПРОТЕСТОВАНО ДВА БЕЗКОШТОВНИХ ПРОГРАМНИХ РІШЕННЯ, РЕЄСТР ПРРО
Програмний РРО
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/
Фіскальний додаток «пРРОсто»
2. РОЗРОБЛЕНО ТА ПРОТЕСТОВАНО ПЗ ФІСКАЛЬНОГО СЕРВЕРА ТА ДВА АРІ
АРІ Єдиного вікна подання електронної звітності
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/opis-ari-fiskalnogo-serveraАРІ Електронного кабінету
kontrolyuyuchogo-organu/
3. Доопрацьовано сервіс Пошук фіскального чека
Забезпечує пошук чеків, виданих РРО та ПРРО

Схема роботи ПРРО та його реєстрація

Фіскальний
сервер ДПС
Реєстрація
каси/чека

Фіскалізація (реєстрація) чеку

АРІ Електронний
кабінет

клієнтське ПЗ
(комерційне ПРРО)

ПРОГРАМНІ РРО

АРІ Єдине вікно

клієнтське ПЗ
(комерційне ПРРО)
СМКОР
клієнтське ПЗ
(комерційне ПРРО)

клієнтське ПЗ
(безкоштовне рішення ДПС)

СОД РРО

Збереження
даних
Аналітична
складова

Windows
Android
iOS
WEB-версія
Windows
Android

Реєстрація ПРРО (каси)

Заява про
реєстрацію
ПРРО за
ф. № 1-ПРРО

ЕК

Sonata

iFin

спеціалізоване ПЗ

M.Е.Doc

Інші

Основні ІТС, задіяні до функціонування ПРРО
Назва ІТС
ІТС «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ»

ІТС «ЄДИНЕ ВІКНО ПОДАНННЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ»

ФІСКАЛЬНИЙ СЕРВЕР ДПС

СОД РРО (модернізований)

Функціонал

- Подання реєстраційної заяви;
- використання АРІ Електронного кабінету для фіскалізації чеків та передачі Zзвітів;
-перегляд чеків
- Подання реєстраційної заяви;
- використання АРІ ЄДЗВ для фіскалізації чеків та передачі Z-звітів
- реєстрація кас;
- реєстрація розрахункових документів/фіскальних звітних чеків/фіскальних
звітів, електронна позначка часу на момент фіскалізації;
- передача даних для збереження в СОД РРО;
- формування діапазону фіскальних номерів для роботи в режимі офлайн;
- Формування Z-звітів за запитом

- збереження даних щодо проведених розрахункових операцій;
- аналітична система

Переваги ПРРО



вільний вибір для суб’єкта господарювання;



відсутність посередників (еквайєра, ЦСО);



відсутність експертизи для комерційних ПРРО;



пристосовність для будь-якого пристрою, що підтримує операційну систему Windows, Android;



онлайн реєстрація в контролюючому органі;



виключно електронний документообіг;



безкоштовність (програмне рішення ДПС).

Приведення НПА Мінфіну у відповідність до ЗУ
від 01 грудня 2020 року №1017 та від 17 грудня 2020 року № 1117
Зміни до законів України:
- від 01 грудня 2020 року № 1017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками
єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих
штрафних санкцій»;
- від 17 грудня 2020 року № 1117 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих
об’єктів оподаткування».
- скасування обов’язку суб’єкта господарювання, який проводить розрахункові операції через РРО, забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів,
яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; а також в частині
обов’язку забезпечувати використання режиму попереднього програмування в РРО найменування, ціни, кількості товарів (за винятком підакцизних);

- приведення у відповідність до пункту 11 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій в частині встановлення терміну проведення робіт ЦСО з введення
РРО в експлуатацію;
- врегулювання можливості застосовувати в ПРРО, у тому числі, удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки для засвідчення особою, яка проводить
розрахункову операцію, розрахункових документів та передачі інформації від ПРРО до фіскального сервера ДПС;
- скасування необхідності використання режиму попереднього програмування найменування, ціни, кількості товарів (за винятком підакцизних) в ПРРО;

- заборони використання ПРРО при оптовій та/або роздрібній торгівлі пальним;
-встановлено форму (електронну форму), за якою надається інформація про кваліфіковані/удосконалені сертифікати відкритих ключів, які використовуються в ПРРО, для їх включення до Реєстру
програмних реєстраторів розрахункових операцій;
- приводяться у відповідність із Законом № 1117 норми стосовно надання можливості ведення обліку операцій з видачі готівкових коштів держателям ЕПЗ через ПРРО;
- виключено необхідність подання на реєстрацію до фіскального сервера повідомлення про відкриття зміни ПРРО за формою № 3-ПРРО. Форму № 3-ПРРО виключено з Порядку ПРРО як додаток;
- урегульовано порядок формування та видачі фіскальних номерів фіскальним сервером ДПС, отримання ПРРО таких фіскальних номерів;
- Порядок визначення Діапазону приведено у відповідність до Закону № 1017 в частині передачі даних, що міститься на контрольній стрічці ПРРО, який працював в режимі офлайн, після
відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером ДПС.

Статистика ПРРО за 2021 рік
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зареєстрували ПРРО
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Кількість чеків
328,7 млн.

Інформаційна підтримка процесу запровадження ПРРО

ПОДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ
1. Розширення сервісу пошуку і перевірки чеків шляхом інтеграції (через АРІ) з Єдиним порталом державних послуг «ДІЯ»,
засобами якого буде забезпечено:
 пошук та перевірка чеку;
 вивантаження чеку (за необхідності).
2. Доопрацювання безкоштовного рішення в частині його адаптації для пристроїв з операційною системою iOS, створення WEBверсії та розширення функціоналу безкоштовних рішень ПРРО.
3. Побудова ефективної аналітичної системи на базі отриманих від програмних РРО даних про проведені розрахункові операції.
4. Інтеграція з банківськими сервісами.

5. SUPPORT користувачам в режимі 24/7/365.

Процедура One click запроваджена з 19.04.2019

Виробник –
постачальник
РРО

1.Інформація
про
модель (модифікацію)
РРО
2. Паспорт моделі РРО
3.
Дані
договору
виробника з ЦСО на
проведення
ТО
та
ремонт РРО

ДПС
Державний реєстр
РРО

ВСЬОГО:
302 тис. од.

Реєстр екземплярів
РРО

Реєстр ЦСО

1 КРОК

Суб’єкт –
власник РРО

@

ЗАЯВА (ел.)
1 р.день

ВСЬОГО:
120 тис. осіб

Результат

свідоцво (ел.)
СВІДОЦТВО

РРО

ІС Реєстрації
РРО/КОРО

1. Дані
договору
СГ-власника РРО з
ЦСО про ТО та
ремонт РРО
2.Акт введення в
експлуатацію
3.
Довідка
про
опломбування
(періодично)

ЦСО
Фіскальний № РРО

Реєстрація РРО для суб'єкта-власника РРО в 1 крок за 1 робочий день
Реєстрація РРО на підставі заяви за спрощеною формою та без додатків
Вдосконалення електронного документообігу
Скасування обов'язку ведення журналу валютних операцій

Дякуємо за увагу!
Державна податкова служба України
tax.gov.ua

/TaxUkraine

