
Таблички для самоконтролю: застосування РРО 

Застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку  
 

І група ІІ група ІІІ група
реалізація технічно
складних 
побутових товарів,
що підлягають
гарантійному
ремонту*

зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій
незалежно від     обсягу доходу 

роздрібна торгівля
пивом, у т.ч. у
пляшках і
бляшанках**

вказана діяльність
не передбачена  для
платників цієї
групи 

Застосування РРО є обов’язковим 

обсяг доходу
протягом
календарного року
перевищує
1 млн. грн. ***

обсяг доходу 
платників цієї 
групи не повинен 
перевищувати 
протягом 
календарного року 
300 тисяч гривень 
(п.291.4 статті 291 
Податкового 
кодексу України) 

Застосування РРО починається з 
першого числа першого місяця 
кварталу, наступного за виникненням 
перевищення  та продовжується у всіх 
наступних кварталах

* норма  діє  з  8  травня  2017  року.  Перелік  груп  технічно  складних  побутових
товарів,  які  підлягають  гарантійному  ремонту  (обслуговуванню)  або  гарантійній
заміні,  в  цілях  застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  затверджений
постановою Кабінету Міністрів України №231 від 16 березня 2017 року

** норма діє з 20 грудня 2017 року. За постановою Кабінету Міністрів України від
18  грудня  2017  №984  платники  єдиного  податку  зобов’язані  проводити
розрахунки  за  готівку  при  продажу  пива  у  пляшках  і  бляшанках  через
зареєстрований  належним  чином  реєстратор  розрахункових  операцій.  Саме
наявність РРО, а не КОРО – умова отримання ліцензії для торгівлі пивом. 
!  Продаж  алкогольних  напоїв,  у  тому  числі  пива, на  розлив  фізичні  особи  -
підприємці  -  платники  єдиного  податку  другої  та  третьої  груп  мають  право
виключно через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ,
що має статус закладу ресторанного харчування, за умови наявності ліцензії на
роздрібну  торгівлю  алкогольними  напоями  та  застосування  при  проведенні
розрахунків РРО

***  п.296.10 статті 296 Податкового кодексу України 
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