
Проведення розрахункових операцій  в режимі офлайн повинно бути 

припинене у разі досягнення граничних строків, визначених 

законодавством 
Відповідно до п. п. 1 розділу V Порядку реєстрації, ведення реєстру та 

застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 

2016 року № 547» (далі – Порядок № 317) на період відсутності зв’язку між 

програмним реєстратором розрахункових операцій (далі – ПРРО) та 

фіскальним сервером проведення розрахункових операцій суб’єктом 

господарювання здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 

ніж 36 годин, та не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця, із 

створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються 

фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним 

сервером згідно з Порядком визначення діапазону, видачі, резервування, 

використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним 

розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора 

розрахункових операцій в режимі офлайн, затвердженим відповідно до ст. 5 

Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Діапазон).  

ПРРО не може працювати в режимі офлайн після спливу встановлених 

граничних строків застосування такого режиму суб’єктом господарювання 

(не більше ніж 36 годин підряд та 168 годин протягом календарного місяця), 

без наявного невикористаного Діапазону, а також за наявності зв’язку між 

ПРРО та фіскальним сервером.  

ПРРО має бути автоматично переведений із режиму офлайн у режим 

онлайн-обміну з фіскальним сервером у момент відновлення зв’язку між 

ПРРО та фіскальним сервером (п. п. 2 розділу V Порядку № 317).  

Абзацом третім п. п. 3 розділу V Порядку № 317 передбачено, що 

програмне рішення ПРРО під час роботи в режимі офлайн має забезпечувати 

постійний контроль щодо дотримання граничних строків застосування 

режиму офлайн, інформувати особу, яка здійснює розрахункову операцію 

про залишок часу, протягом якого може тривати режим офлайн, та 

припинити проведення розрахункових операцій у режимі офлайн у разі 

досягнення одного із граничних строків (36 годин підряд або 168 годин 

протягом календарного місяця).  

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/ 

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 
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