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Про реєстрацію портативних реєстраторів розрахункових операцій
Державна фіскальна служба України розглянула лист про отримання податкової консультації щодо реєстрації портативних реєстраторів
розрахункових операцій (далі - РРО) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.
Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 06 липня 1995 року N
265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265),
згідно з яким розроблені Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації
розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок РРО), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N
547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29048, та Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок,
книг обліку розрахункових операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за N 920/29050 (далі - Порядок КОРО).
Відповідно до абзацу восьмого глави 1 розділу І Порядку РРО господарська одиниця (далі - ГО) - це стаціонарний або пересувний об’єкт,
у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.
РРО може застосовуватись тільки в тій ГО, яка зазначена в реєстраційному посвідченні РРО (пункт 3 розділу III Порядку РРО).
Реєстраційне посвідчення РРО за формою N 3-РРО (форма встановлена у додатку 3 до Порядку РРО) підтверджує факт реєстрації РРО у
контролюючому органі, містить реквізити щодо найменування та адреси ГО, де використовується РРО,
Розрахунковий документ, що друкує РРО, згідно з нормами Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 р. за N 220/28350,
зокрема, повинен містити такі обов’язкові реквізити, як найменування та адреса ГО.
На кожному місці проведення розрахунків повинна використовуватися окрема розрахункова книжка (далі - РК) з книгою обліку
розрахункових операцій (далі - книга ОРО), на яку вона зареєстрована (абзац другий пункту 6 глави 2 розділу III Порядку КОРО). Наявність
книги ОРО на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО, передбачено абзацом другим пункту 6 глави 4 розділу II Порядку КОРО.
У випадках доставки товару покупцю суб’єкт господарювання може використовувати портативний РРО, який дозволяє проводити
розрахункові операції безпосередньо на місці, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.
Перелік дозволених для застосування портативних РРО визначається Державним реєстром РРО.
Реєстрація портативного РРО здійснюється у загальному порядку. Зокрема, портативний РРО може реєструватись суб’єктом
господарювання на ГО, що є стаціонарним об’єктом або пересувним об’єктом, у тому числі транспортним засобом. У заяві на реєстрацію
портативного РРО зазначаються назва та адреса ГО, де будуть реалізовуватись товари (надаватись послуги) та здійснюватись розрахункові
операції, де буде наявна книга ОРО на РРО та зберігатиметься поточна РК (абзац сьомий пункту 4 розділу III Порядку РРО).
Пунктом 4 глави 2 розділу II Порядку РРО визначено перелік документів, які подаються суб’єктом господарювання для реєстрації РРО у
контролюючому органі, серед яких, зокрема, копія документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення ГО, де
буде використовуватись РРО.
У разі реєстрації портативного РРО за адресою стаціонарного об’єкта такий РРО, книга ОРО на цей РРО та РК мають використовуватись
за цією адресою. Розрахунковий документ, що засвідчує доставку (продаж) товару (надання послуги) повинен містити адресу розташування
цього стаціонарного об’єкта.
Разом з тим портативний РРО, книга ОРО та РК можуть бути зареєстрованими на кур’єрську службу доставки (автомобіль тощо) та
використовуватись кур’єром безпосередньо на місці реалізації товару чи наданні послуги (у місці проведення розрахунків).
У разі використання портативного РРО кур’єрською службою доставки (автомобілем тощо) у розрахунковому документі, що засвідчує
доставку (продаж) товару (надання послуги), може зазначатися не адреса стаціонарного об’єкта як ГО, а реквізити транспортного засобу, яким
виконано доставку товару (надано послугу) споживачеві. В такому випадку суб’єкт господарювання для реєстрації РРО, книги ОРО та РК
повинен надати документи на право власності/право користування транспортним засобом.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому
надано таку консультацію.

