
Таблички – 2019: застосування РРО 

Застосування РРО ФОП – платниками єдиного податку  

діяльність / обсяг І група ІІ група ІІІ група IV група (!)
реалізація технічно
складних 
побутових товарів,
що підлягають
гарантійному
ремонту*

Застосування РРО є обов’язковим вказана 
діяльність
не 
передбачена  
для платників 
цієї групи

роздрібна торгівля
пивом, у т.ч. у
пляшках і
бляшанках**

вказана діяльність
не передбачена  для 
платників цієї групи

Застосування РРО є обов’язковим

роздрібний продаж  паливно-
мастильних  матеріалів  в  ємностях  до
20 літрів**

Застосування РРО є обов’язковим

діяльність, пов’язана з роздрібним 
продажем пива, сидру, пері (без 
додання спирту) ** 

вказана діяльність
не передбачена  для 
платників цієї групи

Застосування РРО є обов’язковим

діяльність, пов’язана з роздрібним 
продажем столових вин**

Застосування РРО є обов’язковим

реалізація лікарських засобів та 
виробів медичного призначення ***

Застосування РРО є обов’язковим



обсяг доходу
протягом
календарного року
перевищує
1 млн. грн. ****

обсяг доходу 
платників цієї 
групи не повинен 
перевищувати 
протягом 
календарного року 300 тисяч 
гривень 
(п.291.4 статті 291 
Податкового 
кодексу України)

Застосування РРО починається з першого числа першого 
місяця кварталу, наступного за виникненням перевищення  
та продовжується у всіх наступних кварталах

* норма  діє  з  8  травня  2017  року.  Перелік  груп  технічно  складних  побутових  товарів,  які  підлягають  гарантійному  ремонту
(обслуговуванню)  або  гарантійній  заміні,  в  цілях  застосування  реєстраторів  розрахункових  операцій  затверджений  постановою
Кабінету Міністрів України №231 від 16 березня 2017 року

** норма діє з 20 грудня 2017 року. За постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 №984 фізичні особи – платники
єдиного  податку,  які  продають  підакцизні  товари,  зобов’язані  проводити  розрахунки  за  готівку  через  зареєстрований
належним чином реєстратор розрахункових операцій

*** норма діє з 1 січня 2019 року (зміни до п.296.10 статті 296 Податкового кодексу України внесені Законом України від 23.11.2018
№2628-VIII).  Вироби  медичного  призначення  (медичні  вироби)  -  будь-який  інструмент,  апарат,  прилад,  пристрій,  програмне
забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення
таких процесів (Закон «Про застосування РРО» із змінами внесеними Законом України від 23.11.2018 №2628-VIII)

****  п.296.10 статті 296 Податкового кодексу України 

(!)  Згідно пп.б) п.291.4 статті 291 Податкового кодексу України платниками єдиного податку четвертої групи можуть бути фізичні
особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону
України «Про  фермерське  господарство»,  якщо  вони  одночасно:  здійснюють  виключно  вирощування,  відгодовування  сільсько-
господарської  продукції,  збирання,  вилов,  переробку  такої  власновирощеної  або  відгодованої  продукції  та  її  продаж;  провадять
господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси; не використовують працю найманих осіб; членами ферме-
рського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; пло-
ща сільськогосподарських  угідь  та/або  земель  водного  фонду у  власності  та/або  користуванні  членів  фермерського  господарства
становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
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