
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Документи, які треба зберігати на місці торгівлі власнику РРО 
 
Суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (далі 

– РРО) для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі при 
продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг зобов’язані, зокрема: 

-  у кінці робочого дня (зміни)  створювати у паперовій та/або 
електронній формі фіскальні звітні чеки при здійсненні розрахункових 
операцій  

- забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці 
проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а 
у випадку використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за 
розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня  

- створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти 
та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до 
законодавства  

- зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне 
посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії (відповідно до Порядку 
реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для 
реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги)) та роз’яснень Головного управління 
ДПС у Тернопільській області від 15.09.2020) 

 
 
 

Чи має право ФОП – платник єдиного податку здійснювати види діяльності, 
які не зазначені в його облікових даних? 

 
У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження 

підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів діяльності, такі доходи 
оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – 
фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 ПКУ) (тобто 18% +1,5% військового збору). 

Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати в 
межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних 
(відповідно до роз’яснень Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 
22.09.2020). 

 
 
 

Конкуруємо інтелектом 

26 
YEARS 

Антон Просвіряков 



Тетяна Поета 

Змінено критерій визначення основних засобів 
 
Змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6000 до 

20000 гривень. Зазначені зміни передбачено Законом № 466 щодо 
внесення змін до Податкового кодексу України. 

 
Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 
товарів,  надання послуг,  здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік. 
 
 
 

 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.: +38 (044) 294 28 68 
Моб.: +38 (067) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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