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НА ШЛЯХУ ДО 
ЦИФРОВІЗАЦІЇ:
касові апарати в смартфоні
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*Закони України «Про внесення змін до Закону України «Про застосу-
вання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків 
у сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від 20.09.2019 
р. № 128-IX та № 129-IX.

Програмний РРО — це фактично програма, яка 
може бути встановлена на будь-який гаджет (смарт-
фон, планшет, ноутбук, комп’ютер), перетворюючи 
його на касовий апарат. Кардинальна відмінність в 
тому, що в класичному РРО фіскалізація здійснюється 
в мікросхемі або в наборі мікросхем, вмонтованих у 
фіскальний блок. А програмний РРО пов’язаний із 
фіскальним сервером ДПС. Це означає, що цей сер-
вер  присвоює фіскальний номер кожному чеку, який 
генерує такий програмний реєстратор за кожною роз-
рахунковою операцією. Після цього чек вважається 
фіскалізованим.

Перехід на РРО буде поетапним і триватиме весь 
2020 рік — до 1 січня 2021-го. Аби перехід був не та-
ким болісним, законодавство дає підприємцям мож-
ливість вибирати: придбати традиційний касовий апа-
рат, вартість якого становить від 5 000 грн, або скори-
статися програмним РРО.

Використовувати у своїй роботі програмні РРО під-
приємці зможуть вже з 1 серпня 2020 року. Саме 
цього дня набуває чинності Закон № 128-IX, який і 
регулює питання фіскалізації. 

Наразі існує декілька рішень, які протестовані або 
перебувають у стані пілотного проєкту. Це спеціалі-
зований реєстратор розрахункових операцій (СРРО), 
призначений для фіскалізації операцій у банках та не-
банківських фінансових установах. Система iNNOVATE! 

забезпечує фіскалізацію робочих місць касирів, під-
тримує класичні та програмні РРО.

Програмний комплекс Webkassa можна вико-
ристовувати, за твердженням його розробників, з 
будь-якого комп'ютера, смартфона, планшета. Він 
може працювати в тандемі з усіма струменевими, ла-
зерними принтерами, термопринтерами, сканерами 
штрих-кодів. Утім, є два «але». На сайті Webkassa за-
значено, що продукт буде доступний не раніше IV 
кварталу 2020 року, а плата за його обслуговування 
становитиме 2 550 грн на рік.

Ще одна розробка — «Смарт Каса». Це касовий 
апарат «все в одному». В цьому продукті є і програм-
ний РРО, і сканер товарів, і принтер чеків, і POS-тер-
мінал, і мобільний додаток, і особистий кабінет. Крім 
того, його розробники пропонують безкоштовне об-
слуговування і персональні налаштування під кожно-
го покупця. Причому пристрій вже можна купити, його 
ціна 13 800 грн. Важливо розуміти, що цей гаджет не 
для всіх. Такий багатий функціонал потрібен не кож-
ному підприємцю.

Своє рішення ще наприкінці 2018 року запропо-
нувала і податкова (на той момент — Державна 
фіскальна служба). Це програмний комплекс E-Receipt 
для ОС Windows і Android. Втім, підприємці, які його 
тестували, скаржилися на нестабільну роботу E-Receipt 
і на складну процедуру внесення в нього інформації 
про товари і послуги. Для роботи з цим програмним 
РРО потрібні електронні цифрові підписи (ЕЦП), які 
видає акредитований центр сертифікації при ДПС. Інші 
ЕЦП програма просто не приймає. При цьому систе-
ма регулярно давала збої, що може траплятися під час 
тестування, але вкрай небажано в разі щоденної екс-
плуатації, бо загрожує підприємцю проблемами з по-
датковою і штрафами.

Анонсований у січні 2020 року продукт «пРРосто» 
ДПС позиціонує як додаток з відкритим програмним 
інтерфейсом (API) для проведення касових операцій. 
У податковій уточнюють, що поки це версія MVP 
(minimum viable product), яку потім допрацьовувати-
муть. Зокрема, до цього ДПС хоче залучати сторонніх 
програмістів, які зможуть розробляти власні програм-
ні продукти під конкретні галузі та сфери бізнесу з ог-
ляду на їхню специфіку. Крім того, «пРРосто» працює 
поки лише в онлайн-режимі. Але з набуттям чинності 
норм Закону № 128-IX з'явився і офлайн-функціонал.

Залишається відкритим питання, як вестимуть об-
лік програмних РРО. Адже зараз бізнес може послу-
говуватися лише касовими апаратами, внесеними до 
Державного реєстру реєстраторів розрахункових 
операцій.

Р Е С Т О Р А Н Н Е  О Б Л А Д Н А Н Н Я

Закон України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» відкрив можливість 
використовувати замість традиційних РРО 
нову модель — програмні РРО. Але це 
не заміна класичних касових апаратів, 
це альтернатива для платників податків 
використовувати новітні РРО. Водночас 
класичні зареєстровані РРО продавці 
застосовуватимуть і надалі



У грудні 2019 року Мінфін оприлюднив проєкт змін до 
свого наказу (від 14 червня 2016 року № 547), яким пе-
редбачено порядок реєстрації програмних РРО, внесен-
ня відомостей до реєстру та інші аспекти використання 
таких рішень. Ведення реєстру буде покладено на ДПС.  
Після встановлення програмного забезпечення всі про-
грамні РРО потрібно зареєструвати в реєстрі. Але ця ін-
формація стосується безкоштовного програмного забез-
печення, запропонованого ДПС. А ось що буде з про-
грамними рішеннями інших виробників, поки невідомо.

Підприємці переймаються і тим, як діятиме податкова 
в разі частих збоїв ПЗ або каналів зв’язку, а їх не уникну-
ти в разі запуску і роботи нових рішень.

Якщо проблеми з фіскальним сервером будуть три-
валими і масовими, питання залишається неврегульо-

ваним. І тут на думку спадають збої в роботі системи 
при поданні податкових накладних (ПДВ-накладних). 
Відповідно до чинного наразі порядку, їх несвоєчасна 
реєстрація є підставою для застосування штрафу. Якщо 
касовий апарат, чи то звичайний, чи то програмний 
РРО, виходить з ладу, розрахункові операції здійсню-
вати неможливо до усунення несправностей. Отже, 
збої в роботі програмного забезпечення скоріше за 
все стануть проблемою підприємців. Вони, аби уник-
нути складностей у податкових спорах та захистити 
себе в судах, будуть змушені купувати резервний ка-
совий апарат для документального підтвердження 
своєї офіційної діяльності.

Бережіть себе і довіряйте власний бізнес професі-
оналам! АГ
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