file_0.png


file_1.wmf


Державна податкова служба України


Правобережне управління ГУ  ДПС у Дніпропетровській області
49047, м. Дніпро, вул. Театральна, 1-А 





грудень  2019 року

вересня 2018 року року

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ РРО
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Як будуть впроваджуватись нові правила застосування РРО:
До 31 грудня 2019 року - ДПС має розробити безкоштовне програмне забезпечення «Програмний РРО» відповідно до законодавчих норм.
З 1 січня 2020 року - платники податків зможуть протестувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Свій продукт ДПС надаватиме і обслуговуватиме безкоштовно.
З 19 квітня 2020 року - платники зможуть використовувати програмні РРО.
До 1 жовтня 2020 року - реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року -реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена  "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80" \l "n139" \t "_blank"пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. 
Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій 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".
З 1 січня 2021 року 
використання РРО стане обов’язковим для всіх платників єдиного податку другої – четвертої груп.Офіційний веб-портал ДПС України: https://www.tax.gov.ua/
Офіційний веб-портал “Територіальні органи ДПС у Чернівецькій області” http://cv.tax.gov.ua/
Інформаційно – довідковийдепартамент (ІДД): 0-800-501-007
Cервіс «Пульс»Державної податкової служби України: 0-800-501-007


https://www.tax.gov.ua/http://cv.tax.gov.ua/
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