
 

 

 

Скасування реєстрації РРО. Які дії суб’єкта господарювання? 

 

 Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що  заяву про 

скасування реєстрації реєстратора розрахункових операції (далі – РРО) за 

формою № 4-РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта 

господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО. 

Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно розпломбувати в Центрі 

сервісного обслуговування (далі – ЦСО), з яким суб’єктом господарювання 

укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО. 

Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає 

реєстраційне посвідчення. 

Процедура розпломбування РРО в ЦСО за можливості проводиться і для 

РРО, щодо яких контролюючим органом прийнято рішення про примусове 

скасування реєстрації. 

У разі викрадення РРО для скасування його реєстрації суб’єкт 

господарювання разом із заявою про скасування реєстрації надає копію 

відповідного документа органу поліції. 

У заяві про скасування реєстрації зазначається спосіб отримання довідки 

про скасування реєстрації РРО за ф. № 6-РРО, наведеною у додатку 6 Порядку 

реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що 

застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) 

(поштою або безпосередньо в контролюючому органі) або її копії (електронною 

поштою), в Електронному кабінеті. 

Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з 

дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за 

наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, 

надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі 

прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО, 

проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до 

інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту 

господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування 

реєстрації РРО. 

Суб’єкти господарювання, які у зв’язку із застосуванням програмних РРО 

вирішили відмовитися від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, 

мають скасувати реєстрацію таких РРО згідно з Порядком із поданням до 

контролюючих органів звітних документів, передбачених Законом України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг».  

З детальною інформацією щодо порядку застосування програмних РРО 

можна ознайомитись https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ 
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