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дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або 

ПРРО при здійсненні роздрібної торгівлі на території села, при 

дотримані певних умов 

          Відповідно до ст. 10 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 перелік 

окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без 

застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та/або 

програмних РРО (далі – ПРРО) з використанням розрахункових книжок (далі 

– РК) та книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), а також 

граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів 

(надання послуг), при перевищенні якого застосування РРО та/або ПРРО є 

обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування 

державної економічної політики, формування та реалізацію державної 

фінансової політики. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 

1336 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 

року № 1359, яка набирає чинності з 01 січня 2022 року) (далі – Постанова № 

1336) затверджений Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено 

проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів 

розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових 

операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку 

розрахункових операцій (далі – Перелік). 

      Пунктом 1 Переліку встановлено, що суб’єкти підприємницької 

діяльності у тому числі фізичні особи – підприємці, які сплачують єдиний 

податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО та/або 

ПРРО з використанням РК та КОРО при здійсненні роздрібної торгівлі на 

території села товарами (крім підакцизних товарів). 

      Пункт 1 Переліку не застосовується за наявності хоча б однієї з таких 

умов: 

     така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому 

також здійснюється торгівля підакцизними товарами; 

     такими фізичними особами – підприємцями також здійснюється 

дистанційна торгівля, зокрема, через Інтернет; 

     сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом, прийнято рішення про обов’язкове застосування 

на території села РРО та/або ПРРО для форм і умов проведення діяльності, 

визначених у п. 1 Переліку. 

      Згідно з п. 2 Постанови № 1336 установлено граничний розмір річного 

обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі 

перевищення якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, для форм 

та умов проведення діяльності, зокрема, визначених у: 



      п. 1 Переліку – 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року, на один структурний 

(відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів). 

Нагадуємо!  

До 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового 

(спеціального) добровільного декларування - цивілізований спосіб легалізації 

доходів. Більш детальна інформація за посиланням 

https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya . 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/ . 

З 1 січня 2022 року розпочалася кампанія декларування доходів 

громадян, отриманих у 2021 році. Задекларуйте доходи та подайте податкову 

декларацію про майновий стан           і доходи до 1 травня 2022 року! 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 

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 

 

Кошти, розміщені на депозитному (вкладному) банківському 

рахунку, з яких не були сплачені в повному обсязі податки і збори, 

підлягають  одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню 

Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами 

та доповненнями (далі – ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне 

декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною 

особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ, належних їй 

активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі 

активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за 

рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) 

оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в 

повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань 

оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані               в 

порушення податкового та валютного законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого 

з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року. 

При цьому об’єктами одноразового (спеціального) добровільного 

декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені 

підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що 

належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної 
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часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться 

(зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України 

та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації (далі – Декларація), у тому числі валютні цінності 

(банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна 

валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права 

грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім 

особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною 

особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги 

декларанта до іншої фізичної особи (п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» ПКУ). 

      Отже, у разі якщо фізична особа володіє коштами, які розміщенні на 

депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені або 

сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог 

законодавства з питань оподаткування, то така особа має можливість 

задекларувати такі кошти шляхом подання Декларації та сплатити збір                  

з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою. 

Нагадуємо!  

До 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового 

(спеціального) добровільного декларування - цивілізований спосіб легалізації 

доходів. Більш детальна інформація за посиланням 

https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya . 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/ . 

З 1 січня 2022 року розпочалася кампанія декларування доходів 

громадян, отриманих у 2021 році. Задекларуйте доходи та подайте податкову 

декларацію про майновий стан           і доходи до 1 травня 2022 року! 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 

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 

 

Сплачуєте кошти  за навчання? Скористайтеся своїм правом на 

податкову знижку!  

      Відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку 

має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.  

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, 

визначено у п. 166.3 ст. 166 ПКУ.  

До даного переліку включається сума коштів, сплачених платником 

податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної 
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середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для 

компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку 

та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення та/або особи, над 

якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної 

сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку 

призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, 

прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою (п.п. 

166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ). 

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням 

конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій 

декларації, яка подається                    по 31 грудня включно наступного за 

звітним податкового року (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 ПКУ). 

      Згідно з п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ до податкової знижки 

включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року 

платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та 

розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або 

товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують 

продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою 

знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності 

в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, 

послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). 

Копії зазначених у п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ документів (крім 

електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою 

декларацією про майновий стан            і доходи, а оригінали цих документів 

не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню 

платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (абзац 

перший п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). 

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним 

розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій 

декларації лише реквізити електронного розрахункового документа (абзац 

другий п.п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 ПКУ). 

      Для документального підтвердження витрат, що включаються до 

податкової знижки, контролюючий орган не має права вимагати від платника 

податку надання інформації, документів та/або їх копій, які містяться в 

автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, банках 

(базах) даних органів державної влади, інформація з яких безоплатно 

отримується контролюючими органами відповідно до ПКУ (п.п. 166.2.3 п. 

166.2 ст. 166 ПКУ). 

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації 

конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і 

юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права регулює Закон 

України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» із змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 2145). 

Частиною шостою ст. 79 Закону № 2145 встановлено, що розмір та 

умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються 

договором. 



Враховуючи викладене, фізична особа – платник податку на доходи 

фізичних осіб, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми 

коштів, сплачених за навчання зобов’язана подати до контролюючого органу 

разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи копії платіжних 

та розрахункових документів, зокрема, квитанції, фіскальні чеки, прибуткові 

касові ордери, що ідентифікують надавача послуг і особу, яка звертається за 

податковою знижкою (їх отримувача), а також копію договору з навчальним 

закладом, в якому обов’язково повинно бути відображено заклад освіти – 

надавача послуг і здобувача освіти – отримувача послуг, вартість таких 

послуг і строк оплати за такі послуги; довідку про отримані у звітному році 

доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі 

компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та вищої освіти члена сім’ї першого 

ступеня споріднення), тощо. 

Нагадуємо!  

До 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія  одноразового 

(спеціального) добровільного декларування - цивілізований спосіб легалізації 

доходів. Більш детальна інформація за посиланням 

https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya . 

Телефони для консультацій питання розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/kampaniya/zvorotniy-zvyazok/. 

Завантажити програмне забезпечення та ознайомитися з нормативними 

та інформаційними матеріалами з питань застосування РРО/ПРРО можна за 

посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/. 

Телефони для консультацій розміщені за посиланням 

https://poltava.tax.gov.ua/anonsi-ark/29094.html. 

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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