
Торгівля технічно складними побутовими товарами за 

готівку через РРО (касові апарати).  
 

           Золотоніська ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області повідомляє, що з 

08.05.2017 року торгівля технічно складними побутовими товарами проводиться 

із обов’язковим застосуванням касових апаратів, включно фізичними особами-

підприємцями платниками єдиного податку. 

Так, з 01.01.2017 внесено зміни до статті 2 Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг», а саме доповнено абзацом такого змісту: 
«Термін "технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному 
ремонту" для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі 
України «Про захист прав споживачів». Перелік груп технічно складних 
побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або 
гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій 
встановлюється Кабінетом Міністрів України». 

Пункт 251 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» визначає, 
що технічно складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку 
(прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, 
комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають 
технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на 
які встановлено гарантійний строк. 

16 березня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за № 
231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які 
підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в 
цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій», яка набрала чинності 
8 травня 2017 року. 

Таким чином, з 8 травня 2017 року платники податків, які здійснюють 

реалізацію технічно складних побутових товарів, зобов’язані проводити 

розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують 

виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом, 

із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових 

книжок або виключно по безготівковому розрахунку. 

До суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію технічно 

складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту та порушують 

вимоги Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» № 265/95-ВР від 06.07.1995 

року зі змінами та доповненнями, інших нормативно- правових актів, 

контролюючими органами можуть бути здійснені контрольно-перевірочні заходи 

(повторні перевірки) та застосовані штрафні (фінансові) санкції (ст.17 та 20 

Закону №265/95-ВР). 

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до п 94.2 ст.94 Податкового 

кодексу України, арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з 

таких обставин: відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської 

діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, 

зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, 

визначених законодавством (п.п.94.2.4). 


