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1. Штрафні санкції за порушення розрахункових операцій з 

01.01.2022 

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, 

що з 01 січня 2022 року значно розширилося коло суб’єктів господарювання 

(фізичних осіб-підприємців), які мають застосовувати реєстратори розрахункових 

операцій (далі - РРО) та/або програмні реєстратори розрахункових операцій 

(далі - ПРРО).  

Так, з 01 січня 2022 року закінчився перехідний період (пункту 61 

підрозділу 10 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України) і застосування РРО та/або ПРРО платниками єдиного податку другої-

четвертої груп стало обов’язковим.  

Відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» (зі змінами та доповненнями, далі - Закон 

№ 265/95-ВР) застосування РРО та/або ПРРО є обов`язковим для тих суб'єктів 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в 

безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, 

платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання 

готівки для подальшого її переказу.  

При цьому, відповідно до вимог пункту 296.10 статті 296 Податкового 

кодексу України РРО та/або ПРРО не будуть застосовувати платники єдиного 

податку першої групи.  

До першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи – 

підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють 

виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 164 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового 

(звітного) року.  

Крім того, з 01 січня 2022 року санкції, визначені пунктом статті 17 

Закону 265/95-ВР, а саме у разі проведення розрахункових операцій з 

використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму 

вартості проданих товарів (наданих послуг); не проведення розрахункових 

операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи; невидача (в 

паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового 

документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення 

її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті 

такого суб'єкта господарювання, застосовуються у таких розмірах:  

100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим 

пунктом, товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;  
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150 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим 

пунктом, товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.  

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

   

2. Щодо завантаження програмного забезпечення «ПРРО Каса» 

 

 Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає 

увагу, що Державна податкова служба (далі – ДПС) розробила покрокову 

відеоінструкцію щодо завантаження програмного забезпечення «ПРРО Каса».  

 На офіційному вебпорталі ДПС за адресою: Головна/БАНЕР/Програмні 

РРО (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/) розміщено банер «Програмні 

РРО» з інформацією про програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – 

ПРРО) та дистрибутиви безкоштовного ПРРО від ДПС – програмне рішення 

«ПРРО Каса» (далі – ПРРО Каса).  

 З метою завантаження програмного забезпечення перейдіть за 

посиланням «Програмний реєстратор розрахункових операцій».  

 Цей розділ банеру містить посилання на завантаження архіву з 

програмним забезпеченням для операційних систем Android та Windows та 

інформацію про вміст та призначення інших архівних файлів. 

  

ПЗ для Android 

 

 Перейдіть за активним посиланням ПЗ для Android. Розпочнеться 

завантаження архіву.  

 Після завершення завантаження архіву, його вміст скопіюйте до обраної 

теки. Ознайомтеся з керівництвом користувача.  

 У керівництві користувача зазначається шлях розміщення електронного 

ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа касира для 

використання ПРРО Каса для Android.  

file://///10.5.83.11/../../../../../../../Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file://///10.5.83.11/../../../../../../../Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file://///10.5.83.11/../../../../../Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/
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 Для встановлення ПРРО Каса для Android скопіюйте файл PRRO. Pos.apk 

на пристрій (телефон, планшет, інший пристрій з операційною системою 

Android), після чого відкрийте його безпосередньо на пристрої.  

 Після завершення встановлення на пристрій програмного забезпечення 

ПРРО Каса, його можна використовувати.  

ПЗ для Windows 

 

 Перейдіть за активним посиланням ПЗ для Windows. Розпочинається 

завантаження архіву.  

 Після завершення завантаження архіву його вміст скопіюйте до обраної 

теки. Ознайомтеся з керівництвом користувача.  

 Для встановлення програмного забезпечення ПРРО Каса для Windows 

запускається файл setup.exe.  

 Після завершення встановлення на пристрій програмного забезпечення 

ПРРО Каса, його можна використовувати.  

 

 Для входу в ПРРО Каса потрібно обрати теку, де розміщено електронний 

ключ та кваліфікований сертифікат відкритого ключа касира та ввести пароль 

до нього.  

 З покроковою відеоінструкцією «Як завантажити програмне забезпечення 

ПРРО Каса» можна ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: 

Головна/БАНЕР/Програмні РРО/Відеоуроки/Як завантажити програмне 

рішення ПРРО Каса (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/).  

    Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

  Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює   

3. Щодо застосування РРО/ПРРО при здійсненні окремих операцій 

 Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає 

увагу, що з 01.01.2022 року застосування реєстраторів розрахункових операцій 

(далі -  РРО) та/або програмних РРО (далі – ПРРО) є обов’язковим для 

фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку ІІ та ІІІ груп при 

продажу товарів, робіт, послуг, у разі здійснення ними розрахункових операцій 

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
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у розумінні Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування РРО 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».  

 Водночас відповідно до частини другої статті 664 Цивільного кодексу 

України, якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов’язок продавця 

доставити товар або передати товар у його місцезнаходження, обов’язок 

продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі 

товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві.  

 Тобто, якщо споживач (клієнт) замовив товар на вебсайті продавця 

(Інтернет – магазин), при цьому не перераховував передоплату за замовлений 

товар, а доставка товару здійснюється службою доставки на підставі договору, 

відповідно до якого товар передається такій службі для доставки покупцю, то у 

такому випадку РРО та/або ПРРО застосовується службою доставки 

безпосередньо при отриманні нею коштів як оплати за товар та передачу товару 

покупцю.  

 Продавець зобов’язаний вкласти у посилку видаткову накладну або 

інший супровідний документ, який буде свідчити про походження товару.  

 Разом з цим, за умови надання продавцем, як можливого способу оплати 

товарів покупцем, виключно реквізитів розрахункового рахунку, відкритого в 

установі банку, РРО/ПРРО таким продавцем також може не застосовуватись.  

 Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

  Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

 

4. Які ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного 

декларування визначені щодо об’єктів декларування, що 

знаходяться (зареєстровані) в Україні? 

  

     Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області 

нагадує, що відповідно до п.п. 8.1 п. 8 підрозд. 9 4 розд. XX «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) сума збору з 

одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір) щодо 

задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для 

нарахування Збору, визначеної згідно з п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX 

«Перехідні положення» ПКУ, таких ставок: 

file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
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     5 відсотків:  

– щодо об’єктів декларування, визначених п.п. «б» – «е» п. 4 підрозд. 9 4 

XX «Перехідні положення» ПКУ, що знаходяться (зареєстровані) в Україні, 

крім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 8.3 п. 8 підрозд. 9 

прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. 

     Згідно з п.п. «б» – «е» п. 4 підрозд. 9 4 розд. XX «Перехідні положення» 

ПКУ об’єктами декларування можуть бути активи фізичної особи, що 

належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної 

часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться 

(зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України 

та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації, у тому числі, але не виключно: 

     б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової 

нерухомості). 

     Для цілей цього підрозділу до нерухомого майна належать також об’єкти 

незавершеного будівництва, які: 

     не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в 

установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать 

декларанту на праві власності; 

     не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що 

належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну 

власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію; 

     в) рухоме майно, у тому числі: 

     транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми; 

     інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, 

дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо); 

     г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу 

юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

     ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом; 

     д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної 

майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки 

(паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної 

особи; 

     е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що 

не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що 

належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати 

доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного 

правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного 

власнику доходу. 

     Підпунктом 8.3 п. 8 підрозд. 9 4  розд. XX «Перехідні положення» ПКУ 

встановлено ставку Збору у розмірі 2,5 відсотка щодо номінальної вартості 

державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права 

дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 

2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) 
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добровільної декларації (як альтернативу платник податків може обрати 

ставку 3 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними 

частинами щорічно). 

     Згідно з абзацом п’ятим п.п. 8.1 п. 8 підрозд. 9 4  розд. XX «Перехідні 

положення» ПКУ платник податків може обрати, як альтернативу, ставку 

6 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами 

щорічно.    

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

 

5. Особливості ведення обліку товарних запасів ФОП, яка здійснює 

діяльність у декількох місцях продажу  

 

 Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає 

увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 

затверджено Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – 

підприємців, у тому числі платників єдиного податку (далі – Порядок № 496).  

 Порядок № 496 визначає правила ведення обліку товарних запасів. 

Вимоги порядку поширюються на фізичних осіб – підприємців, у тому числі 

платників єдиного податку (далі – ФОП), які відповідно до Закону України від 

06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265) зобов’язані вести облік 

товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в 

такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання 

послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) 

такого ФОП. 

 Відповідно до пункту 1 розділу II Порядку № 496 облік товарних запасів 

здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку 

товарних запасів (далі – Форма обліку) інформації про надходження та вибуття 

товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого 

обліку. 

file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
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 При цьому ФОП, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу 

(господарських об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним 

окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі первинних 

документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим 

місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на 

внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу 

(господарськими об’єктами).  

 Звертаємо увагу, що первинні документи на внутрішнє переміщення 

товарів є невід’ємною частиною такого обліку. 

 Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є 

обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку 

щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до 

початку їх реалізації.  

 Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

6. Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації через 

Електронний кабінет 

     Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, 

що відповідно до п.п. 6.2 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) одноразова 

(спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) подається 

безпосередньо декларантом до контролюючого органу, в електронній формі з 

урахуванням вимог, встановлених розд. II ПКУ, та особливостей, встановлених 

підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.  

Форма Декларації та Порядок подання одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

02.08.2021 № 439 

Для подання Декларації через вебпортал ДПС фізичній особі необхідно:  

1. Увійти до Електронного кабінету: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через 

офіційний вебпортал ДПС. Вхід до приватної частини Електронного кабiнету 

file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
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через офіційний вебпортал ДПС ініціюється користувачем кнопкою «Вхід» у 

правому кутку верхньої горизонтальної навігаційної панелі.  

При цьому доступ до приватної частини (особистого кабінету) 

Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної 

ідентифікації онлайн з використанням КЕП, отриманого у будь-якого 

Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, або через Інтегровану 

систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).  

Для входу до приватної частини Електронного кабiнету користувачу 

необхідно в полі «Оберіть АЦСК» обрати АЦСК, що сертифікував цей ключ, 

відкрити файл ключа кнопкою «Обрати», ввести пароль ключа у полі «Пароль 

захисту ключа», та натиснути кнопку «Зчитати». Кнопка «Увійти» активується 

після зчитування даних сертифікату ключа;  

2. Обрати меню «ЕК для громадян», розділ «Одноразова (спеціальна) 

добровільна декларація» та натиснути кнопку «Створити»;  

3. У запропонованій формі Декларації персональні дані підтягуються 

автоматично, але їх потрібно перевірити, та у разі наявності в таких даних 

помилок – виправити їх;  

4. Заповнити необхідні розділи та поля Декларації. При цьому для заповнення 

інформації щодо вартості активів у розд. III – IX Декларації необхідно 

скористатися кнопкою « »;  

5. Після того, як всі дані внесені, зберегти Декларацію шляхом натискання 

кнопок «Зберегти» та «Закрити»;  

6. Виділити рядок із створеною Декларацією, натиснути кнопку «Підписати» та 

підписати за допомогою КЕП (у спливаючому вікні здійснити дії аналогічно 

для входу до приватної частини Електронного кабінету) натиснути 

«Підписати»;  

7. Виділити рядок із підписаною Декларацією та натиснути кнопку 

«Відправити».  

Слід зазначити, що переглянути відправлену Декларацію можливо в меню 

«Перегляд звітності» розділ «Додатково» Електронного кабінету.  

Для приєднання до Декларації сканованих копій документів, що 

підтверджують витрати на придбання активів, необхідно в кінці Декларації 

проставити позначку «відмітка про наявність додатків» та у розділі «Додатки» 

заповнити поля щодо основних реквізитів документів, що додаються. При 

цьому кожен документ має бути збережений в окремому додатку. Для 

збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».  

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
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youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

   

7. Щодо даних, які необхідно зазначити у вікні «локальний номер» 

розділу 4 заяви за формою № 1-ПРРО 

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає 

увагу, що пунктом 3 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та 

застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» 

(далі – Порядок) встановлено, що для реєстрації програмного реєстратора 

розрахункових операцій (далі – ПРРО) складається заява про реєстрацію 

програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (далі – 

реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) за ідентифікатором форми J/F 1316604 

(додаток 1 до Порядку).  

Реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО в електронній формі з дотриманням 

вимог законів у сфері електронного документообігу та використання 

електронних документів подається до фіскального сервера засобами 

Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або 

програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій. 

У заяві зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому 

ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий 

номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом 

господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та 

застосування у відповідній господарській одиниці. 

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування 

реєстрації ПРРО. 

Отже, у вікні «локальний номер» розділу 4 реєстраційної заяви за ф. № 1-

ПРРО зазначається унікальний числовий номер, що присвоюються суб’єктом 

господарювання у довільному порядку. 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

  Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
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Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

 

8. До уваги суб’єктів господарювання, які  

використовують РРО та ПРРО!  

 

 Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області звертає 

увагу суб’єктів господарювання, що на офіційному сайті ГУ ДПС у Донецькій 

області dn.tax.gov.ua розташовано спеціальний банер «Програмні РРО» 

(https://dn.tax.gov.ua/kampaniya-prro). 

 В банері розміщено (і постійно оновлюються) актуальні інформаційні 

повідомлення у сфері реєстрації та застосування РРО/ПРРО.  

 Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

 

9. Одноразове декларування: як задекларувати об’єкт житлової 

нерухомості у спільній сумісній власності (без поділу на частки)? 
 

  Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області 

нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) 

добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території 

України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, 

відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були 

сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.  

      Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування 

можуть бути нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової 

нерухомості), що належить декларанту на праві власності (в тому числі на праві 

спільної часткової або на праві спільної сумісної власності). 

   Згідно з частиною першою ст. 368 Цивільного кодексу України (далі – 

ЦКУ) спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них 

у праві власності є спільною сумісною власністю. 

https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/
https://dn.tax.gov.ua/kampaniya-prro
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
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       Частиною другою ст. 370 ЦКУ визначено, що у разі виділу частки із 

майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із 

співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не 

встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду. 

       Таким чином, кожен із співвласників об’єкта житлової нерухомості, 

загальна площа якого перевищує площу активів, що не декларуються, має право 

на декларування своєї частини такого об’єкта, придбаного за рахунок доходів, з 

яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори, з 

урахуванням норм ЦКУ. 

  Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 

 

  Підписатися на Facebook   

fb.com/TaxUkraine 

www.facebook.com/tax.donetsk 

Підписатися на Telegram-канал  

t.me/tax_gov_ua 

Підписатися на YouTube  

youtube.com/TaxUkraine 

youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті 

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно і безпечно за 

допомогою сервісу «InfoTAX» t.me/infoTAXbot  

 

#ДПС_Донеччини_пояснює 

 

10. Щодо відображення у одноразовій добровільній декларації 

криптовалюти 

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, 

що відповідно до п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктами одноразового 

(спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) 

можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи 

фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на 

праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться 

(зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України 

та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) 

добровільної декларації, у тому числі, але не виключно: 

     а) валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на 

рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у 

готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), 

кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій 

формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права 

вимоги декларанта до іншої фізичної особи; 

file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
file:///D:/Басистюк/11_ЛИСТОПАД%202020/09.11.2020/На%20ЗМІ%20зведений%20б-т%20и%20топ%20платників.doc
https://youtube.com/TaxUkraine?fbclid=IwAR07mpNE_ZaaypbgZ_GolhkCzO0r8NolZkWvbsvogym6YGYm5qJtqWW6YzM
https://www.youtube.com/c/ДПСуДонецькійобласті
https://t.me/infoTAXbot
file:///D:/Басистюк/12_ГРУДЕНЬ%202020/30.12.2020/На%20ЗМІ%20заявки%20на%20допомогу.doc
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     б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової 

нерухомості). 

     Для цілей підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ до 

нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які: 

     не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в 

установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать 

декларанту на праві власності; 

     не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що 

належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, 

або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію; 

     в) рухоме майно, у тому числі: транспортні засоби та інші самохідні машини і 

механізми; 

     інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні 

метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо); 

     г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу 

юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

     ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом; 

     д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової 

вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні 

юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи; 

     е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не 

розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що 

належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати 

доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного 

правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику 

доходу. 

     Враховуючи викладене та зважаючи на те, що на сьогодні криптовалюта не 

має визначеного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня нормативна база 

для її класифікації та регулювання операцій з нею, то підстав для її відображення 

декларантом у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації немає. 

Дізнавайтеся про всі новації податкового законодавства на офіційній 

сторінці ГУ ДПС у Донецькій області у мережі Facebook. 
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