
Чи потребує обов’язкового застосування РРО/ПРРО діяльність 

ветеринарних аптек та клінік, які надають ветеринарні послуги?  

Згідно з п. 61 підрозділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу 

України з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО 

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 1 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.  

Відповідно до ст. 1 Закону України від 25 червня 1992 року № 2498-XII 

«Про ветеринарну медицину» ветеринарна аптека - заклад ветеринарної 

медицини - аптека, аптечний пункт, аптечний кіоск, що здійснюють обіг 

ветеринарних препаратів і надання консультацій з питань їх застосування;  

заклад ветеринарної медицини - установа, підприємство, організація, де 

працює принаймні один лікар ветеринарної медицини, які засновані 

юридичною або фізичною особою (суб'єктом господарювання), що має 

кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини та здійснює ветеринарну 

діяльність, у тому числі з ветеринарної практики, виробництва ветеринарних 

препаратів, роздрібної, оптової торгівлі ветеринарними препаратами, 

проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт;  

ветеринарна медицина - галузь науки та практичних знань про фізіологію і 

хвороби тварин, їх профілактику, діагностику та лікування, визначення 

безпечності продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках -                              

і рослинного походження; діяльність, спрямована на збереження здоров’я і 

продуктивності тварин, запобігання їхнім хворобам та на захист людей від 

зоонозів і пріонних хвороб.  

Таким чином, ветеринарні аптеки та заклади ветеринарної медицини 

(клініки) не здійснюють діяльності у сфері охорони здоров’я людей. 

Отже, у разі здійснення такої діяльності фізичними особами 

підприємцями – платниками єдиного податку ІІ – ІV груп,  вимоги щодо 

застосування РРО/ПРРО з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року на них не 

розповсюджуються (за умови, якщо обсяг доходу не перевищує 220 розмірів 

мінімальної заробітної плати). 

Спілкуйтесь з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу  

«InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot 

Більше інформації на офіційних сторінках у соціальній мережі 

Фейсбук: Державна податкова служба України  

https://www.facebook.com/TaxUkraine та ДПС у Полтавській області  

https://www.facebook.com/tax.poltava/ 

https://t.me/infoTAXbot
https://www.facebook.com/TaxUkraine
https://www.facebook.com/tax.poltava/


Підписуйтесь на канали інформування ДПС Телеграм 

https://t.me/tax_gov_ua  Державна податкова служба УкраїниYou Tube  

youtube.com/TaxUkraine 

 

Головне управління ДПС у Полтавській області 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftax_gov_ua%3Ffbclid%3DIwAR1o1_QkwAlHUWHu4IK7Xrh3Mn-o8Yebd0-pCTJf2EE0ZsiS4i7gHPXzcW0&h=AT2pg6pSugTxcZogwJTMO2ClGOpkIKd-JqRP9efJHbjE1JaHu1kojpVqG3aErOGRtM7p1bxTULSzPvrClysfKULB9dYky-orM6dSdU2FGo7twPCR7X4JSM2Xr37YdC75o2g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg
https://www.facebook.com/TaxUkraine/?__cft__%5B0%5D=AZVHwD3zDKRGU6cRbt549yfa1VXpYKU3GwqlbTNA-PsFXl3wSztVBCCjWpUbYNUVdQ7ZBLMaJ837PGeY7EktihW7HpG2skkkBoYkso_b1Sh7RsXlb5PyBJXOqyoE5RgvuipUVbx8hpEE2Led-v3-KIsU&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2FTaxUkraine%3Ffbclid%3DIwAR2z4VvMZ4V3TQqSh4QDbMXhFe7io0zcj1pkR2HS_jkyCgZKjgWUPd_B-l0&h=AT12gVBKLgja6rbDSvHE0OLgtJZZ7aBQ1E4nue-LzE379AZSbjB9o64w1FmX7mRnjWnOqwqqDd9OC4V9iB4Y7o-o00O35LkHwxAEe-QQ-sBr9tcflrkuD1QHQn6u4gTOXgc&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2cnLntr_hXCdzeveACy7k2960NnDq8Xd4UXk_yV6F3gWAbetvtMHnNFxeDQToCkZHA1sNvSK5ryGPFEnxOfHWhAYKUi6JGYylgqrXTTd_t-1OHiHg_3K50gTmq9FddqwmKlAKMCsNYnvn53yW0jnFCFTqCUSH7OVpcXZDeP49rfg

