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Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України 

від 08 жовтня 2012 року № 1057 

 

Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 розділу І Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі і послуг», Положення про Міністерство фінансів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 

№ 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, та з 

метою забезпечення належного виконання вимог Податкового кодексу України, 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і вдосконалення 

нормативно-правових актів, пов’язаних із застосуванням реєстраторів 

розрахункових операцій, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 08 жовтня          

2012 року № 1057 «Про затвердження Вимог щодо створення контрольної 

стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів 

для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових 

документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій 

дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової 
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служби», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  

17 жовтня 2012 року за № 1743/22055, такі зміни: 

1) заголовок викласти в такій редакції: 

«Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в 

електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних 

реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, Порядку 

передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних 

чеків реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів 

розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до 

органів Державної податкової служби України, Порядку функціонування 

Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій»; 

2) пункти 1, 2 викласти в такій редакції: 

«1. Затвердити Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній 

формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах 

розрахункових операцій та модемів для передачі даних, що додаються. 

2. Затвердити Порядок передачі електронних копій розрахункових 

документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій, 

програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими 

каналами зв’язку до органів Державної податкової служби України, що 

додається.»; 

3) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту: 

«3. Затвердити Порядок функціонування Системи обліку даних 

реєстраторів розрахункових операцій, що додається.». 

У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 4 – 6. 
 

2. Затвердити Зміни до Вимог щодо створення контрольної стрічки в 

електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для 

передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України             

від 08 жовтня 2012 року № 1057, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 17 жовтня 2012 року за № 1743/22055, що додаються. 
 

3. Затвердити Зміни до Порядку передачі електронних копій 

розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів 

розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до 

органів державної податкової служби, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1744/22055, що 

додаються; 
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4. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними 

органами в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України; 

оприлюднення цього наказу. 
 

5. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом 

України «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», але не раніше дня його офіційного опублікування. 
 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на 

Голову Державної податкової служби України. 

 

Міністр Сергій МАРЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


