
 

 

Чи передбачено створення у паперовій та/або електронній формі РРО 

та/або ПРРО дублікату касового чеку?  

 

Головне    управління    ДПС    у    м. Києві    звертає увагу,  що створення 

у паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій 

(далі – РРО) та/або програмним РРО (далі – ПРРО) дублікату фіскального 

касового чеку, у разі його втрати, функціями РРО та/або ПРРО та нормами 

чинного законодавства не передбачено, оскільки при створенні Z-звіту 

відбувається обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам’яті та 

даний звіт містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари 

(надані послуги) за кожним зазначеним кодом окремо з моменту програмування 

товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, 

літерного позначення ставки податку на додану вартість і загальний підсумок 

розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року № 199 

«Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами 

розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних 

функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер 

застосування» затверджені Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій 

реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування (далі – 

Вимоги до РРО) та Вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій 

програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер 

застосування.  

Так, відповідно до п. 13 Вимог до РРО формування Z-звіту повинно 

виконуватися у такій послідовності: 

друкування фіскального звітного чека і занесення інформації до 

фіскальної пам’яті; 

обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам’яті; 

створення в електронній формі та внесення інформації Z-звіту до носія 

контрольної стрічки в електронній формі; 

друкування інформації, що підтверджує обнулення регістрів денних 

підсумків оперативної пам’яті та дійсність фіскального звітного чека. 

Згідно з п. 1.2 розд. I Вимог щодо створення контрольної стрічки в 

електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних 

реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року 

№ 1057, контрольна стрічка ПРРО – електронні копії розрахункових 

документів, а також електронні копії фіскальних звітних чеків, які сформовані 

послідовно із додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або 

фіскальний звітний чек ґешу (створеного із застосуванням ґеш-функції) 

попереднього розрахункового документу або фіскального звітного чека, та 

зберігаються в електронній формі таким ПРРО під час його роботи на період 

відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу 

(в режимі офлайн) до моменту передачі розрахункових документів або 

фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу. 



 

 

Нагадуємо,  що з 01 січня 2022 року для платників єдиного податку 

другої – четвертої груп є обов’язковим застосування РРО та/або ПРРО 

незалежно від обсягу доходу за умови здійснення ними розрахункових 

операцій.  

 
 


