
Ведення обліку підприємцями на загальній системі оподаткування у разі застосування 
електронного платіжного засобу, платіжного терміналу

У Стрийській ДПІ ГУ ДПС Львівській області інформують, що фізичні особи-
підприємці на загальній системі оподаткування на підставі первинних документів за 
підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід чи понесено витрати, здійснюють 
записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. У разі застосування 
фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування електронного 
платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, поєднаного з РРО при 
проведенні розрахунків з покупцями за продані товари, сума доходу від здійснення 
господарської діяльності або незалежної професійної діяльності заповнюється на підставі 
інформації вказаної у фіскальних звітних чеках.

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування, у разі здійснення 
розрахункових операцій зобов’язана щоденно створювати у паперовій та/або електронній 
формі РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або ПРРО фіскальні звітні 
чеки. У разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного 
платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з 
РРО, фіскальний касовий чек на товари (послуги) повинен містити обов’язкові реквізити, 
передбачені п. 2 розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових 
документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами та доповненнями, зокрема, загальну вартість 
придбаних товарів (отриманих послуг).

Фізичними особами – підприємцями і особами, які провадять незалежну професійну 
діяльність здійснюється облік доходів і витрат за типовою формою, яка затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від 13.05.2021 № 261.

Підприємці на загальній системі оподаткування у графі 2 «Сума доходу, отриманого 
від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності» Типової 
форми відображають суму доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності, 
зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, у касу платника податків та/або 
отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість 
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

При цьому, у разі застосування фізичною особою – підприємцем на загальній системі 
оподаткування електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, 
з’єднаного або поєднаного з РРО при проведенні розрахунків з покупцями за продані товари 
(надані роботи, послуги), графа 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської 
діяльності або незалежної професійної діяльності» Типової форми заповнюється за 
підсумками робочого дня на підставі інформації вказаної у фіскальних звітних чеках.

Нагадаємо, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, 
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, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки 
(надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені 
у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані 
фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО зі створенням у паперовій 
та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують 
виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Закону України від 06 
липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та доповненнями), із 
застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.
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