Окремі питання застосування реєстратора розрахункових операцій
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Головне управління ДФС у Кіровоградській області інформує, що
Державна фіскальна служба України у листі від 17.05.2017 №226/6/99-99-1405-01-14/ІПК (далі – лист ДФС №226) надала роз’яснення щодо окремих
питань при здійснені господарської діяльності з застосуванням реєстратора
розрахункових операцій (далі – РРО), а саме, чи зобов’язаний суб’єкт
господарювання, у разі якщо протягом дня не здійснювались розрахункові
операції, а проведена операція «службове внесення», «службове винесення
готівки» або «нульовий чек», друкувати фіскальний звітний чек, та яка
відповідальність за не роздрукування такого чеку?
Так, Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265) визначаються
правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг.
Зокрема, статтею 2 Закону №265 визначено, що розрахункова операція
– це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних
чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), а у разі
застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного
розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару
(послуги) банком покупця, оформлення розрахункових документів щодо
перерахування коштів у банк покупця.
Пунктом 9 ст.3 Закону №265 передбачено, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або у
безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків,
жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки
для подальшого її переказу зобов’язані щоденно друкувати на РРО (за
винятком автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі
здійснення розрахункових операцій.
Враховуючи зазначене, у разі якщо суб’єктом господарювання
протягом дня не здійснювались розрахункові операції, то фіскальний звітний
чек друкувати не потрібно.
Окремо зазначаємо, що п.9 ст.17 Закону №265 визначено
відповідальність за порушення вимог цього Закону: до суб’єктів
господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги),
застосовуються фінансові санкції у розмірі десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян – у разі неподання до органів державної
податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням РРО,
розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних
звітних чеків з РРО по дротових або бездротових каналах зв’язку, у разі
обов’язковості її подання.

