
Лектор - Ольга Целуйко - практикуючий консультант із бухобліку, податків і фінансового 
менеджменту, практик із 20-річним досвідом на посаді CAO, CFO, автор численних публікацій в 
бухгалтерській пресі, має понад 1500 годин публічних виступів, засновник Founder Alexa Consulting. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ:  

Загальні питання застосування РРО: 

 Правила для юросіб та підприємців-загальносистемників. 

 Правила для ФОПів-єдинників. 

 Як порахувати об'єм доходу для цілей застосування РРО ФОПом-єдинником. 

 Як не перевищити граничну межу для застосування РРО: практичні рекомендації. 

 Що робити, якщо ФОП уже зареєстрував РРО, а він йому не потрібен. 

 Що змінилось у застосуванні ПРРО. 

 Програмування РРО/ПРРО для різних видів товарів. 

 Робота ФОП на ПРРО. Наявність та відсутність касира. Чи можна працювати кільком ФОПам на 

одному пристрої? Що робити, коли ФОП у відпустці? 

 Фіскальні та нефіскальні розрахункові документи. Зміст розрахункових документів: чеків, 

квитанцій. 

 Як застосовуються нові штрафи за порушення у сфері застосування РРО та за готівковими 

розрахунками.  

 Як рахувати повторні готівкові та РРО-порушення для цілей застосування штрафних санкцій. 

Судова практика. 

 Карантин і термін позовної давності стосовно порушень. 

Застосування РРО в різних видах господарської діяльності: 

 Коли та кому потрібний РРО при наданні послуг. Аналіз останніх роз’яснень НБУ та податкових 

органів. 

 Що розуміється під платними послугами у сфері охорони здоров'я. Чи маються на увазі лише 

ліцензовані медичні послуги?  

 Чи потрібен РРО при наданні косметологічних/ветеринарних послуг. Де брати інформацію 

стосовно конкретних видів послуг, яка думка податківців. 

 Застосування РРО при продажу ювелірних виробів. 

Застосування РРО в нестандартних операціях: 

 Продаж основних засобів. 

 Продаж продукції власного виробництва. 

 Надання орендних послуг. 



 Приймання готівки при перевезенні вантажів автотранспортом. 

 Продаж продукції, виготовленої на давальницьких умовах. 

 РРО у виїзній торгівлі. 

Застосування РРО в різних видах розрахунків: 

 Повернення товару: як провести через РРО. Який порядок повернення грошей покупцеві. Як 
діяти, коли в скриньці РРО недостатньо готівки для повернення покупцеві? 

 Чи можна повернути готівку через РРО, якщо товар було оплачено із застосуванням платіжної 

картки? 

 Чи потрібно оформлювати акт про видачу коштів, якщо покупець розраховувався карткою та 

гроші йому повертаються на картку? Зразок акту повернення коштів. 

 Чи потрібно пробивати через РРО аванси? Програмування авансів. 

 Як пробивати чеки при часткових оплатах. 

 Коли пробивати чек, якщо оплата зайшла в позаробочий час? 

 Програмування продажу товару в розстрочку (кредит). 

 Програмування продажу подарункових сертифікатів. 

 Оплата накладеним платежем через «Нову Пошту». 

 Оплата через ПТКС банку та небанківської фінансової установи. 

 Чи можна приймати оплати через термінал без застосування РРО? 

 

Мова вебінару: російська 

Тривалість: 14:00 – 16:30 (2,5 години) 


