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Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу

Міністерства фінансів України від 05.08.2020 № 477 «Про внесення змін  до 
наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057»

 
Виконавець заходів із відстеження: Міністерство фінансів України. 
 
Ціль прийняття регуляторного акта:  
Прийняття наказу Міністерства фінансів України від 05.08.2020 № 477 «Про 

внесення змін  до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року 
№ 1057» (далі – наказ № 477) обумовлене необхідністю приведення Вимог щодо 
створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах 
розрахункових операцій та модемів для передачі даних і Порядку передачі 
електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків 
реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами 
зв’язку до органів державної податкової служби у відповідність до вимог законів 
України від 20.09.2019 № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг»  та № 129-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та 
послуг» (далі – Закони № 128 та № 129), відповідно до яких: 

1) запроваджено можливість використання програмних реєстраторів 
розрахункових операцій (далі – ПРРО) як альтернативи класичним реєстраторам 
розрахункових операцій (далі – РРО); передбачена можливість формування 
розрахункового документа в електронній формі; визначено особливості 
функціонування фіскального сервера контролюючого органу, засобами якого 
здійснюється реєстрація ПРРО, електронних розрахункових документів, 
створених ПРРО; визначено поняття «система обліку даних реєстраторів 
розрахункових операцій (далі – СОД РРО)» як інформаційної системи ДПС, 
призначеної для збору, зберігання, використання даних РРО;

2) запроваджено обов’язок для суб’єктів господарювання, які 
використовують ПРРО, подавати до контролюючих органів дротовими або 
бездротовими каналами зв’язку інформацію у формі електронних копій 
розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних 
фіскальних звітних чеків.

Отже, зазначені законодавчі зміни відображено в прийнятому наказі № 477, 
відповідно до яких визначено: порядок передачі від ПРРО до ДПС інформації у 
формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних 
звітів, електронних фіскальних звітних чеків; порядок функціонування СОД РРО 
ДПС.
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Строк виконання заходів із відстеження:   
Повторне відстеження результативності здійснювалося у листопаді 

2022 року за період з 20 жовтня 2021 року по 19 жовтня 2022 року.

Тип відстеження: повторне. 
Методи одержання результатів відстеження:  
Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено 

статистичним методом. 
Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи 

одержання даних: інформація з ІТС ДПС зокрема СОД РРО (за даними ДПС). 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  
Згідно з даними ДПС за період  20.10.2021 – 19.10.2022: 

тис.
Назва Станом на 

19.10.2021
Станом на 
19.10.2022

За період 
20.10.2020 –
19.10.2021

За період 
20.10.2021 –
19.10.2022

Кількість ПРРО, 
що зареєстровані 

суб’єктами 
господарювання

140,6 404,9 110,7 283,9

Кількість суб’єктів 
господарювання, 

якими 
зареєстровано 

ПРРО

26,5 190,8 25,2 171,4

Кількість 
фіскалізованих 

документів через 
ПРРО

x x 518 833,9 1 525 064,1

Кількість РРО, що 
зареєстровані 

суб’єктами 
господарювання

302,2 301,1 84,2 80,2

Так, за два роки від початку впровадження ПРРО (з 01.08.2020) кількість 
зареєстрованих ПРРО перевищила кількість зареєстрованих РРО і станом на 
19.10.2022 ПРРО становить більше половини (74,3 %) від усіх зареєстрованих 
реєстраторів. 

Кількість суб’єктів господарювання, якими реєструвались ПРРО протягом 
20.10.2021 – 19.10.2022, збільшилася на 146,2 тисячі. 

Також спостерігається динаміка зростання кількості виданих фіскальних 
касових чеків ПРРО (за період з 20.10.2021 – 19.10.2022 їх кількість збільшилася 
на 828022,1 тисячі (282,7 %) порівняно з періодом 20.10.2020 – 19.10.2021). 

Через ПРРО за період з 20.10.2021 – 19.10.2022 видано в 2,8 раза більше 
фіскальних касових чеків ніж за період 20.10.2020 – 19.10.2021.  
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Разом з тим слід зазначити, що кількість виданих фіскальних касових чеків 
через РРО за період з 20.10.2021 – 19.10.2022 зменшилася на 1 194,6 тисячі 
(18,7 %) порівняно з періодом з 20.10.2020 – 19.10.2021.

Спостерігається динаміка зменшення кількості РРО, що зареєстровані 
суб’єктами господарювання (за період з 20.10.2021 – 19.10.2022 їх кількість 
зменшилась на 4,0 тисячі (4,75 %) порівняно з періодом 20.10.2020 – 19.10.2021).

Вищезазначені показники свідчать про досить швидке зростання попиту на 
ПРРО та збільшення довіри до них, а також поступовий перехід до їх 
застосування для реєстрації розрахункових операцій.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з положеннями               
регуляторного акта високий, оскільки акт розміщено на офіційному вебпорталі 
Верховної Ради України в розділі «Законодавство», правовому порталі України 
«ЛІГА:ЗАКОН». 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей  

На підставі результатів повторного відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що шляхом упровадження 
цього регуляторного акта було забезпечено виконання вимог положень Законів 
№ 128 та № 129 і надано  платникам податків можливість під час здійснення 
господарської діяльності створювати в РРО та/або ПРРО інформацію щодо 
проведених розрахункових операцій та звітів про такі операції та передавати її 
до контролюючих органів. 

Ураховуючи викладене, проведений аналіз результативності свідчить про 
доцільність прийняття наказу Міністерства фінансів України від 05.08.2020 
№ 477 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 
від 08 жовтня 2012 року № 1057».

 
Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО

        

        
 


