
 

 

 

Застосування РРО платниками єдиного податку – ФОП, обсяг доходів  яких  

у четвертому кварталі 2020 року перевищив 1 млн гривень  

 

 

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, якщо у фізичних осіб – 

підприємців платників єдиного податку другої – четвертої груп (далі – ФОП на 

єдиному податку 2 – 4 груп) обсяг доходу за 2020 рік перевищив 1000000 грн, то 

такі платники мають застосовувати з 01 січня 2021 року при здійсненні готівкових 

розрахунків реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмні 

РРО (далі – ПРРО) у обов’язковому порядку. 

Застосування РРО та/або ПРРО починається з першого числа першого 

місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та 

продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації 

суб’єкта господарювання як платника єдиного податку. 

Довідково: норма щодо можливості незастосування РРО ФОП на єдиному 

податку 2 – 4 груп у разі не перевищення ними обсягу доходу 1000000 грн 

протягом календарного року передбачена п. 61 підрозділу 10 розділу XX 

Податкового кодексу України та має визначений період дії, а саме до 01 січня 

2021 року. 

Водночас Законом України від 01 грудня 2020 року № 1017-IX «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» у п. 61 підрозділу 10 

розділу  XX  ПКУ  внесено  зміни, згідно яких з 01 січня 2021 року не 

застосовують  РРО   ФОП  на   єдиному  податку   2 – 4 груп,  обсяг  доходу  яких  

не  перевищує  220  розмірів  мінімальних  заробітних  плат,  встановлених  на 

2021 рік (1320000 гривень). 

Тобто, якщо ФОП на єдиному податку 2 – 4 груп у четвертому кварталі 

2020 року досягнуто перевищення обсягу доходу 1000000 грн, але не перевищено 

1320000 грн, то такі платники з 01 січня 2021 року мають застосовувати РРО або 

ПРРО при здійсненні готівкових розрахунків. 

 


