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Місце, час друку і видача розрахункового документа залежить від 
того, що продається — товар чи послуга,— та яким способом проходить 
оплата і доставка.

1. КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Якщо товар доставляють на умовах передоплати із застосуванням 
платіжних карток або систем (Liqpay, EasyPay, GooglePay, Visa, MasterCard 
тощо), то продавець повинен сформулювати фіскальний чек з допомогою 
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РРО та передати його покупцеві разом з товаром і відповідним чином 
оформленим гарантійним талоном.

Якщо гроші за товар буде отримано на умовах післяплати, то фіс-
кальний чек формується в місці продажу за фактом оплати за придба-
ний товар. При цьому чек має бути створений із використанням порта-
тивного РРО, зареєстрованого на транспортний засіб, яким здійснюють 
доставку. Формування фіскального чека заздалегідь, коли гроші ще фак-
тично не отримані, загрожує неприємностями, адже в цьому випадку 
каса «не зійдеться», і під час перевірки податкова випише штраф.

У разі розрахунків за допомогою сторонньої кур’єрської організації,  
коли покупець сплачує кур’єру готівку (або розраховується банківською 
платіжною карткою на місці через платіжний термінал),  кур’єр має ви-
дати чек на прийняття готівки з метою подальшої передачі, а також чек 
на свої послуги (вартість доставки). Чек має бути сформований із вико-
ристанням РРО, зареєстрованого на такого стороннього кур’єра.

2. Доставка товару поштою (наприклад, «Укрпоштою»)
Якщо доставка здійснюється на умовах попередньої передопла-

ти, то продавець повинен вкласти в поштове відправлення:
 • розрахунковий документ установлених законодавством форми 

та змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт ку-
півлі-продажу товарів, із зазначенням у касовому чеку «Передоплата 
товарів» або в разі проведення розрахунків за відстроченим платежем 
(з використанням режиму попереднього програмування) «Погашення 
кредиту». Генерацію розрахункового документа на РРО здійснюють на 
підставі виписки з фінансової установи;

 • технічний паспорт чи інший документ, який його замінює, в якому 
обов’язково роблять позначку про дату продажу та найменування про-
давця, яку завіряють штампом (печаткою) і підписом продавця (у разі 
продажу товарів, на які встановлено гарантійні строки).

У разі доставки на умовах післяплати (накладений платіж) в момент 
отримання товару в поштовому відділенні покупець вносить кошти для 
перерахування на банківський рахунок продавця. Розрахунковий доку-
мент про підтвердження факту оплати товару зобов’язане видати по-
штове відділення. Документом, що засвідчує отримання товару, слугу-
ватиме видаткова накладна продавця, вкладена у посилку.

3. Самовивезення товару (зі складу чи офісу)
Якщо товар оплачено попередньо, то покупець отримує його вже 

з роздрукованим у момент оплати чеком РРО, тобто такий чек просто 
чекав на свого господаря.
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Але якщо розрахунок за товар здійснюється на місці (у готівковій 
чи безготівковій формі, через POS-термінал), то продавець, приймаючи 
оплату, друкує і видає покупцеві фіскальний чек.

4. Оплата за рахунком через банк

Якщо покупець оплачує рахунок у відділенні банку, то використову-
вати РРО не потрібно. Банківські операції не підлягають оформленню 
через РРО, а підтвердженням гарантійних зобов’язань магазину перед 
покупцем будуть квитанція банку і документи, видані при доставці това-
рів (квитанція, нефіскальний чек, акт, накладна).

5. Оплата за віртуальні послуги і товари

У разі продажу товарів і послуг, що мають віртуальну форму: 
комп’ютерних програм і додаткових опцій до них, підписок, інформацій-
них сервісів, електронних книг, аудіо- та відеозаписів, тощо, — РРО мож-
на не використовувати. Під час продажу таких товарів немає того, що 
можна було б вважати «місцем реалізації», тому РРО можна не застосо-
вувати, а нефіскальні документи, що підтверджують оплату, надсилають 
клієнту в електронній формі.

6. Традиційна готівка

Будь-які звичайні розрахунки за готівку проводяться через касовий 
апарат.

7. Електронні гроші 

Вони також відомі як e-money, e-гроші, електронна готівка, електрон-
ні обміни, цифрові гроші, цифрова готівка чи цифрові обміни. Платежі із 
застосуванням таких грошей не можна класифікувати ані як готівкові, 
ані як безготівкові. Отже, РРО ні до чого.

8. Термінали самообслуговування

Якщо покупець перераховує вам оплату через термінали самообслу-
говування, що приймають готівку (так звані ПТКС), то РРО теж не потрі-
бен. Якщо ПТКС належить комерційним агентам банків або фінансовим 
установам, що мають ліцензію НБУ на переказ грошових коштів, то фіс-
калізація таких пристроїв — їхній обов’язок.

Штрафи не зроблять з вас банкрута, але податкова служба може наві-
датися з перевіркою. Тому використовуйте реєстратор розрахункових опе-
рацій  правильно. Бережіть себе, проявляйте громадянську відповідальність 
у сфері розрахунків і довіряйте власний бізнес професіоналам! 


