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Звіт 

за результатами проведення публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю 

до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів 

для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку» 

 

№ 

з/п 

Автор 

пропозицій та зауважень 

Зміст пропозицій 

та зауважень 
Відмітка про врахування з відповідним 

обґрунтуванням (враховано, враховано 

частково, не враховано) 

1. Громадська організація «Всеукраїнська 

професійна асоціація підприємців» 

 

 

 

Необхідність 

чіткого визначення 

сфери регулювання 

Порядку ведення 

обліку товарних 

запасів для 

фізичних осіб – 

підприємців, у 

тому числі 

платників єдиного 

податку (далі – 

Порядок); 

виконання вимог 

законодавства без 

створення 

додаткових вимог 

для платників 

податків 

Не враховано. 

Пунктом 12 статті 3 Закону України 

від 06.07.1995 № 265 «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» 

(далі – Закон № 265), передбачено, що суб’єкти 

господарювання, які здійснюють розрахункові 

операції в готівковій та/або в безготівковій 

формі (із застосуванням електронних 

платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів 

тощо) під час продажу товарів (надання послуг) 

у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг, а також операції з приймання готівки 

для подальшого її переказу зобов’язані вести в 

порядку, встановленому законодавством, облік 

товарних запасів, здійснювати продаж лише тих 

товарів (послуг), що відображені в такому 

обліку. 

По суті проект наказу Мінфіну передбачає 

виключно фіксацію у відповідному реєстрі за 

встановленою формою первинних документів 



2 
 

щодо руху товарів та зберігання таких 

документів протягом терміну реалізації таких 

товарів. Тобто, проектом наказу не 

розширюються вимоги до суб’єктів 

господарювання щодо ведення обліку товарних 

запасів та підтвердження їх походження, а лише 

визначається форма ведення такого обліку. 

Щодо чіткого визначення кола суб’єктів 

господарювання, на яких 

розповсюджуватиметься дія Порядку, 

повідомляємо наступне. Законом № 265 

передбачено, що такий облік повинні вести 

суб’єкти господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції в готівковій та/або в 

безготівковій формі (із застосуванням 

електронних платіжних засобів, платіжних 

чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів 

(надання послуг) у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, а також операції з 

приймання готівки для подальшого її переказу, 

за виключенням фізичних осіб – підприємців, 

які є платниками єдиного податку та не 

зареєстровані платниками податку на додану 

вартість (крім тих, які провадять діяльність з 

реалізації технічно складних побутових 

товарів, що підлягають гарантійному ремонту, 

а також лікарських засобів та виробів 

медичного призначення, ювелірних та 
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побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння).  

Таким чином, суб’єкти господарювання, на 

яких розповсюджується обов’язок ведення 

обліку товарних запасів, чітко визначені 

Законом і не можуть бути змінені підзаконним 

нормативно-правовим актом, зокрема наказом 

Мінфіну. 

2. ГО «Асоціація споживачів»  

Спілка підприємців, орендарів та 

власників Сумської області 

ГО «Ліга підприємців Кривого Рогу» 

ГО «Мікробізнес Хмельниччини» 

Семенівська районна громадська 

організація «За Семенівщину» 

Всеукраїнське об'єднання малого та 

середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ» 

Профспілкова організація працівників 

малого та середнього бізнесу «Єднання» 

Союз Ювелірів України 

ГО «Разом за майбутнє» 

ГО «Сяйво Сіверщини» 

Пропозиція щодо 

непогодження 

проекту наказу або 

його відкликання 

Не враховано. 

Пунктом 12 статті 3 Закону № 265 

передбачено, що суб’єкти господарювання, які 

здійснюють розрахункові операції в готівковій 

та/або в безготівковій формі (із застосуванням 

електронних платіжних засобів, платіжних 

чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів 

(надання послуг) у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, а також операції з 

приймання готівки для подальшого її переказу 

зобов’язані вести в порядку, встановленому 

законодавством, облік товарних запасів, 

здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), 

що відображені в такому обліку. 

Враховуючи, що правова невизначеність, яка 

наразі існує, щодо порядку ведення обліку 

товарних запасів, може стати причиною 

непорозумінь між суб’єктами господарювання 
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ГО «Інститут громадської експертизи» 

ГО «Спілка підприємців 

Старокостянтиновщини»  

ГО «Молоді економісти Харківщини»  

ГО «ФОПРАЗОМUA»  

ГС «Національна платформа малого та 

середнього бізнесу»  

Спілка підприємців малого та середнього 

підприємництва Кіровоградської області  

Черкаська міська профспілкова 

організація Черкаської обласної 

профспілки «Солідарність»  

Консультативна рада при секторі ДРС у 

Сумській області  

Консультативна рада при секторі ДРС у 

Чернігівській області 

ГО «Пріоритетні Українські 

Міжрегіональні Асоціації» 

Харківська обласна ГО «Асоціація 

приватних роботодавців» 

та контролюючими органами під час 

проведення контрольно-перевірочних заходів, 

Мінфіном було розроблено зазначений проект 

наказу.  

Водночас, відкликання проекту наказу або 

його непогодження можливе лише за умови 

внесення змін до Закону № 265 суб’єктом 

законодавчої ініціативи, відповідно до яких 

зазначена норма щодо необхідності ведення 

такого обліку буде скасована. 

 

 

Директор Департаменту податкової політики Лариса МАКСИМЕНКО 
 

Завгородня Т.В. 201 56 81 


