РРО: кому застосувати обов’язково
Звертаємо увагу:
Починаючи з 07 травня для підприємців, у тому числі на єдиному податку, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту застосування РРО стане обов’язковим.
Як повідомлялось раніше, Кабмін затвердив спеціальний перелік, де зазначено
торгівля якими саме товарами має здійснюватися виключно через РРО
постановою від 16.03.2017 р. № 231.
Документ набуває чинності 07 травня 2017 року і з цього періоду реалізовуючи
зазначені у ньому товари слід обов’язково застосовувати РРО.
До переліку ввійшли товари за такими кодами УКТ ЗЕД:
• група 73 «Вироби з чорних металів»;
• група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх
частини»;
• група 85 «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису
або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення
зображення і звуку, їх частини та приладдя»;
• група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного
рухомого складу, їх частини та обладнання»;
• група 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні,
контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та
приладдя»;
• група 91 «Годинники всіх видів та їх частини»;
• група 92 «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»;
• група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».
Аби уникнути непорозумінь із контролюючими органами радимо ознайомитися із
цим переліком заздалегідь та прийняти рішення про встановлення РРО. Також
слід підготуватися до організації обліку та звітності, що пов’язана із застосуванням
РРО.
Зауважимо, що набуття чинності постанови відбудеться саме у травні, а не 1
числа місяця наступного за оприлюдненням кварталу (як пропонувалося у
первісній редакції проекту).
СУП, спільно із партнерами, наразі домагається законодавчих змін, направлених
на спрощення правил застосування РРО для українських підприємців та
лібералізацію відповідальності у сфері готівкових розрахунків.
Серед основних пріоритетів роботи СУП в цьому напрямку:
• здешевлення РРО для бізнесу шляхом впровадження можливості
використання в якості реєстратора розрахункових операцій фіскалізованих
приладів, зокрема, смартфонів;

• приведення відповідальності за порушення в сфері обігу готівки у
відповідність до вимог Конституції та Кодексів України шляхом скасування
Указу Президента № 436, який є юридичним рудиментом та не відповідає
економіко-регуляторним реаліям сьогодення.
Суттєве зниження витрат на придбання та обслуговування РРО, а також
здійснення поетапної фіскалізації всіх існуючих операцій, пов’язаних з прийомом
готівкових коштів або їх аналогів в оплату за товари та послуги – саме такими є
вимоги бізнесу і ми докладатимемо зусиль для їх задоволення.

