Збільшено граничний розмір
річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг),
у разі перевищення якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим
(ПКМУ від 18.12.2017 №984)

20 грудня 2017 вступила в силу Постанова Кабінету Міністрів України №984 «Про зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2000 р. № 1336», якою збільшено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу
товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим.
ЗМІНИ
до Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено
проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та
книг обліку розрахункових операцій (ПКМУ від 18.12.2017 №984)
до 20.12.2017 (Постанова КМУ №1336 )
Вид діяльності,
Граничний розмір
за якого дозволяється
річного обсягу
використовувати РК і КОРО
розрахункових
без застосування РРО
операцій з продажу
товарів (надання
послуг), у разі
перевищення якого
застосування РРО
є обов’язковим
Роздрібна торгівля продовольчими
Не встановлюється
товарами та пивом у пляшках
і бляшанках за умови відсутності
продажу інших підакцизних товарів,
що здійснюється фізичними особами —
підприємцями, які сплачують єдиний
податок
Роздрібна торгівля через засоби
200 тис.грн

з 20.12.2017 (Постанова КМУ №984 від 18.12.2017)
Вид діяльності,
Граничний розмір
за якого дозволяється
річного обсягу
використовувати РК і КОРО
розрахункових
без застосування РРО
операцій з продажу
товарів (надання
послуг), у разі
перевищення якого
застосування РРО
є обов’язковим
Роздрібна торгівля продовольчими
Не встановлюється
товарами (крім підакцизних
товарів), що здійснюється
фізичними особами - підприємцями,
які сплачують єдиний податок*

Роздрібна торгівля через засоби

500 тис. грн.

пересувної торговельної мережі
(автомагазини, авторозвозки,
автоцистерни, цистерни, бочки, бідони,
низькотемпературні лотки-прилавки,
візки, розноски, лотки, столики),
що розташовані за межами
стаціонарних приміщень
Роздрібна торгівля на ринках, ярмарках
(за винятком розташованих на їх
території магазинів, кіосків, палаток,
павільйонів, приміщень контейнерного
типу)
Роздрібна торгівля та громадське
харчування на території села,
що здійснюється підприємствами
споживчої кооперації, а також
сільськогосподарськими
товаровиробниками, які
використовують продукцію власного
виробництва
Продаж страв та безалкогольних напоїв
у буфетах вищих навчальних закладів,
їдальнях і буфетах підприємств УТОС
та УТОГ
Роздрібна торгівля, громадське
харчування та побутове
обслуговування на території закритих
військових гарнізонів і містечок,
а також військових частин,
розташованих у межах сіл
Роздрібна торгівля медичними
і фармацевтичними товарами
та надання медичних і ветеринарних

200 тис.грн

75 тис.грн.

200 тис.грн.

200 тис.грн.

75 тис.грн.

пересувної торговельної мережі
(автомагазини, авторозвозки,
автоцистерни, цистерни, бочки, бідони,
низькотемпературні лотки-прилавки,
візки, розноски, лотки, столики),
що розташовані за межами
стаціонарних приміщень
Роздрібна торгівля на ринках, ярмарках
(за винятком розташованих на їх
території магазинів, кіосків, палаток,
павільйонів, приміщень контейнерного
типу)
Роздрібна торгівля та громадське
харчування на території села,
що здійснюється підприємствами
споживчої кооперації, а також
сільськогосподарськими
товаровиробниками, які
використовують продукцію власного
виробництва
Продаж страв та безалкогольних напоїв
у буфетах вищих навчальних закладів,
їдальнях і буфетах підприємств УТОС
та УТОГ
Роздрібна торгівля, громадське
харчування та побутове обслуговування
на території закритих
військових гарнізонів і містечок,
а також військових частин,
розташованих у межах сіл
Роздрібна торгівля медичними
і фармацевтичними товарами та надання
медичних і ветеринарних послуг

500 тис. грн.

250 тис. грн.

500 тис. грн.

500 тис. грн.

250 тис. грн.

послуг на території села
Продаж товарів (за переліком,
затвердженим Держкомзв’язку
і погодженим із Мінекономіки
України та ДПА України) і надання
послуг поштовими відділеннями
та пунктами зв’язку в селах
Продаж газет, журналів, конвертів,
листівок, знаків оплати поштових
послуг, іншої друкованої продукції
на підприємствах поштового зв’язку,
якщо питома вага такої продукції
становить понад 50 % загального
товарообороту за відсутності продажу
алкогольних напоїв та підакцизних
непродовольчих товарів
Продаж квитків у кіосках та салонах
транспортних засобів для проїзду
в міському, приміському
та міжміському електротранспорті,
міжміському автотранспорті,
на морських і річкових суднах,
а також продаж у кіосках
телефонних карток,
що застосовуються у таксофонних
мережах
Надання побутових послуг:
на території села;
вдома у замовника з ремонту
та встановлення побутових машин
і приладів, радіоелектронної
апаратури, телеантен, ремонту
і складання меблів, прибирання

Не встановлюється

Не встановлюється

на території села
Продаж товарів (за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів
України за поданням
Мінінфраструктури) і надання послуг
поштовими відділеннями та пунктами
зв’язку в селах.*
Продаж газет, журналів, конвертів,
листівок, знаків оплати поштових
послуг, іншої друкованої продукції
на підприємствах поштового зв’язку,
якщо питома вага такої продукції
становить понад 50 % загального
товарообороту за відсутності продажу
підакцизних товарів*

Не встановлюється

Не встановлюється

Не встановлюється

Продаж талонів, квитанцій,
квитків з нанесеними друкарським
способом серією, номером,
номінальною вартістю в кіосках та
салонах транспортних засобів для
проїзду в електротранспорті, на
морських і річкових суднах*

Не встановлюється

Не встановлюється

Надання побутових послуг:
на території села;
з ремонту та встановлення
побутових машин і приладів,
радіоелектронної апаратури,
телеантен, ремонту і складання
меблів, прибирання квартир, догляду

Не встановлюється

квартир, догляду за дітьми, хворими
та людьми похилого віку,
фотографування, дрібного ремонту
квартир за переліком робіт,
що встановлюється Мінекономіки
України та ДПА України,
приготування їжі, прання білизни,
хімічного чищення меблів, килимів
та інших килимових виробів
(за умови проведення розрахунків
на місці надання послуг);
з ремонту взуття, швейних
та трикотажних виробів, виробів
текстильної та шкіряної галантереї,
радіоелектронної апаратури,
побутових машин і приладів,
металевих виробів та хімічного
чищення структурними підрозділами
підприємств і суб’єктами
підприємницької діяльності з одним
або двома працюючими
Надання послуг бібліотеками
Продаж предметів релігійно-обрядової
атрибутики та надання обрядових
послуг релігійними організаціями
Продаж товарів з розносок і ручних
візків, надання послуг у салонах
на залізничному, морському, річковому
та повітряному транспорті
за переліком, затвердженим
Мінтрансом України і погодженим
з Мінекономіки України та ДПА
України, а на повітряних суднах,

за дітьми, хворими та людьми
похилого віку, фотографування,
ремонту квартир, приготування їжі,
прання білизни, хімічного чищення,
ремонту взуття, швейних та
трикотажних виробів, виробів
текстильної та шкіряної галантереї,
металевих виробів фізичними
особами - підприємцями, які
провадять господарську діяльність
(крім осіб, що обрали спрощену
систему оподаткування) та не
використовують працю найманих
осіб*

200 тис.грн.
200 тис.грн.
Не встановлюється

Надання послуг бібліотеками
Продаж предметів релігійно-обрядової
атрибутики та надання обрядових
послуг релігійними організаціями
Продаж товарів з розносок і ручних
візків, надання послуг у салонах
на залізничному, морському, річковому
та повітряному транспорті за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів
України за поданням
Мінінфраструктури.*

500 тис. грн.
500 тис. грн.

Не встановлюється

задіяних у міжнародних повітряних
сполученнях, — також продаж
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів
Роздрібна торгівля насінням у кіосках
на території сіл та селищ міського типу
Приймання від населення вторинної
сировини (крім металобрухту)
Страхування майнових та особистих
ризиків фізичних осіб, яке проводиться
страховими агентами за межами
приміщення страховика, крім
обов’язкового страхування цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів за додатковими
договорами («Зелена Картка»)
Надання ритуальних послуг за умови
проведення розрахунків вдома
у замовника
Провадження діяльності у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг суб’єктами підприємницької
діяльності на території сіл і селищ
міського типу, яким згідно із Законом
України «Про статус гірських
населених пунктів в Україні» надано
статус гірських
Надання медичних послуг виїзними
бригадами та медичне обслуговування
вдома у замовника
Організація приймання
та обслуговування туристів в Україні,

200 тис.грн.
Не встановлюється
Не встановлюється

Не встановлюється

200 тис.грн.

200 тис.грн.

Не встановлюється

Роздрібна торгівля насінням у кіосках
на території сіл та селищ міського типу
Приймання від населення вторинної
сировини (крім металобрухту)
Страхування майнових та особистих
ризиків фізичних осіб, яке проводиться
страховими агентами за межами
приміщення страховика, крім
обов’язкового страхування цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів за додатковими
договорами («Зелена Картка»)
Надання ритуальних послуг за умови
проведення розрахунків вдома
у замовника
Провадження діяльності у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг суб’єктами підприємницької
діяльності на території сіл і селищ
міського типу, яким згідно із Законом
України «Про статус гірських населених
пунктів в Україні» надано статус
гірських
Надання медичних послуг виїзними
бригадами та медичне обслуговування
вдома у замовника
Організація приймання
та обслуговування туристів в Україні,

500 тис.грн.
Не встановлюється
Не встановлюється

Не встановлюється

500 тис. грн.

500 тис. грн.

Не встановлюється

розрахунки за які проводяться
у безготівковій формі (із застосуванням
платіжних карток, платіжних чеків),
а також надання туристичних
та екскурсійних послуг за умови
проведення розрахунків за межами
стаціонарних приміщень суб’єктів
туристичної та екскурсійної діяльності
Надання послуг:
з видачі дозволів на вилов риби
і полювання;
з газо-, водопостачання,
водовідведення і теплопостачання
в селах за умови проведення
розрахунків вдома у споживача

Продаж булочних, кондитерських
і порційних кулінарних виробів,
морозива, безалкогольних напоїв,
сувенірів, іграшок і надувних кульок
з розносок та ручних візків
у театрально-видовищних
та спортивних закладах
Приймання від населення та реалізація
через бджільницькі торговельнозаготівельні пункти продуктів
бджільництва, обладнання
та інвентарю для пасічників
Надання на вокзалах та у портах послуг
носильниками з доставлення багажу
пасажирів
Реалізація білетів державних лотерей,

Не встановлюється

Не встановлюється

розрахунки за які проводяться
у безготівковій формі (із застосуванням
платіжних карток, платіжних чеків),
а також надання туристичних
та екскурсійних послуг за умови
проведення розрахунків за межами
стаціонарних приміщень суб’єктів
туристичної та екскурсійної діяльності
Надання послуг:
з видачі дозволів на право
здійснення любительського і
спортивного рибальства на засадах
спеціального використання водних
живих ресурсів та на добування
мисливських тварин (ліцензія,
відстрільна картка)*

200 тис.грн.

Продаж булочних, кондитерських
і порційних кулінарних виробів,
морозива, безалкогольних напоїв,
сувенірів, іграшок і надувних кульок
з розносок та ручних візків
у театрально-видовищних
та спортивних закладах
Приймання від населення та реалізація
через бджільницькі торговельнозаготівельні пункти продуктів
бджільництва, обладнання та інвентарю
для пасічників
-

200 тис.грн.

-

200 тис.грн.

Не встановлюється

Не встановлюється

500 тис.грн.

крім продажу цих білетів через
електронну систему прийняття ставок,
що контролюються в режимі реального
часу Державним казначейством
* Увага! Зміна формулювання
У разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій суб’єкти господарювання мають один місяць з дати
перевищення для переходу на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням РРО (ПКМУ
від 07.02.2001 №121)

