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 Інтернет Асоціація України 

Щодо надання роз’яснень  

 

Міністерство фінансів України відповідно до листа Комітету Верховної 

Ради України з питань цифрової трансформації від 10.12.2020 № 04-33/14-

2020/235537 розглянуло лист Інтернет Асоціації України (далі – Асоціація) 

від 01.12.2020 № 134/2, а також лист Асоціації від 01.12.2020 № 135/1, 

надісланий до Мінфіну, стосовно надання роз’яснень з питань застосування 

реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів 

розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО) операторами, провайдерами 

телекомунікацій та в межах компетенції повідомляє. 

Статтею 6 та частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, 

що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Порядок надання податкових консультацій з питань практичного 

застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за 

дотриманням якого покладено на контролюючі органи, регулюється главою 3 

розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс). 

Так, статтею 52 Кодексу встановлено, що індивідуальна податкова 

консультація (далі – ІПК) має індивідуальний характер і може 

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку 

консультацію. 

Водночас ДПС відповідно до покладених на неї завдань згідно із 

Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, надає 

інформаційно-довідкові послуги та здійснює роз’яснювальну роботу для 

платників податків з питань податкового законодавства та законодавства з 

інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.  

В частині питань, порушених Асоціацією, слід відмітити, що Державною 

податковою службою розміщено на офіційному вебпорталі роз’яснення щодо 

порядку застосування РРО, яке знаходиться за посиланням: 
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https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/399951.html. 

Необхідно зазначити, що у наведеному офіційному роз’ясненні висвітлено 

відповіді на питання, які найчастіше порушуються суб’єктами господарювання, 

зокрема щодо можливості незастосування РРО/ПРРО відповідно до пункту 12 

статті 9 Закону України від 06.07.1995 № 265 «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

Водночас, звертаємо увагу, що це роз’яснення не має статусу ІПК.  

Крім того, слід зауважити, що 07.12.2020 Президентом України було 

підписано Закон України від 01.12.2020 № 1017 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації 

застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного 

податку та скасування механізму компенсації  покупцям (споживачам) за 

скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових 

операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», яким, зокрема, 

передбачено звільнення від застосування РРО/ПРРО при здійсненні 

розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за 

допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів 

переказу коштів. 

Враховуючи викладене, а також різноманітність практичних ситуацій при 

здійсненні господарської діяльності, рекомендуємо платнику податків 

звернутися в порядку, визначеному Кодексом, безпосередньо до Державної 

податкової служби із наведенням фактичних обставин, які потребують 

роз’яснення, з метою отримання ІПК з відповідними наслідками її 

застосування. 

 

 

Директор Департаменту  
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