
 
 

Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області повідомляє: 
 

Інноваційна система е-Receipt сприятиме детінізації обігу готівки  

Експериментальний проект електронної системи Е-Receipt (або «Електронний чек»), 

впровадження якого стартувало з 1 липня 2018 року та триватиме до 31 грудня 2019 року, є 

пілотним і участь підприємців у ньому є добровільною. Протягом зазначеного періоду будуть 

досліджені інноваційні розробки, новітні моделі програмних та/або програмно-технічних 

комплексів, можливість їх застосування для здійснення розрахункових операцій.   

 Сутність новітньої моделі полягає у введенні альтернативного технологічного рішення для 

реєстрації розрахункових операцій в сфері торгівлі без застосування традиційних реєстраторів 

(РРО). Поряд з касовими апаратами для реєстрації розрахункових операцій буде можливо 

використовувати і додаток, встановлений у смартфоні або планшеті, або персональному 

комп’ютері, - інформують в Конотопській ОДПІ.  

Передбачається, що впровадження проекту е-Receipt створить передумови для 

демонополізації ринку засобів для реєстрації розрахункових операцій, спростить умови  введення 

їх в експлуатацію та використання. А це  мотивуватиме покупців контролювати дотримання вимог 

законодавства при здійсненні розрахункових операцій, що в свою чергу підвищить прозорість 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг та сприятиме детінізації обігу готівки.  

Фіскальний чек громадяни можуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету. 

Це надає можливість покупцю у разі необхідності захисту його прав як споживача скористатися 

електронним чеком та пред’являти його.  

Усі кейси системи безкоштовні для її користувачів і не потребують абонентської плати за 

користування. Крім того, система e-Receipt працюватиме цілодобово та без вихідних, і міститиме 

значний масив інформації для використання користувачами. Оnline реєстрація пристроїв 

проводиться без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів.  

Очікується, що позитивні результати експерименту дозволять впровадити новітні РРО у 

промислову експлуатацію та сприятимуть їх застосуванню платниками податків поряд з 

традиційними моделями касових апаратів, а використання окремих моделей надасть можливість 

здійснювати віддалений контроль за розрахунками та обігом товарів на підприємстві.  

 

 

 

На кордоні зупинено росіянина з незадекларованими культурними цінностями  

У пункті пропуску «Катеринівка», що на українсько – російському кордоні, працівники 

Сумської митниці ДФС виявили в салоні автомобіля  приховані культурні цінності.  

Росіянин, який керував транспортним засобом, приховав від митного контролю старовинні 

речі.  В технічній ніші акустичної системи автомобіля митники виявили орден Вітчизняної війни, 

2 годинники «Omega» 1882 року виготовлення  з ланцюжками та ажурними кришками, годинник 

«Omega» 1775 року виготовлення у вигляді скляної кулі діаметром 30 мм,  два годинники 

«Omega» 1882 року виготовлення у вигляді скляної кулі.  

Таким чином, росіянин намагався перемістити на митну територію України предмети 

старовини, приховуючи їх від митного контролю, з використанням технічних порожнин 

транспортного засобу - спеціально виготовлених сховищ, що ускладнюють виявлення таких 

товарів. Відносно даних речей, при переміщенні через митний кордон України, встановлені 

обмеження.  

Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачені статтею 483 Митного 

кодексу України.  

 

 

 

 

 

 

 



Розміри щорічної плати за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями  

Конотопська ОДПІ нагадує, відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 

481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями плата за 

ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), 

становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-

касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; а на 

території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на 

роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний 

окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку 

розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.  

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 

780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.  

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування я 

на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на 

роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 

8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат 

(книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.  

 Звіт та сплата єдиного внеску у разі припинення підприємницької діяльності ФОП  

Конотопська ОДПІ повідомляє, відповідно до Інструкції про порядок нарахування і сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року №449, платниками єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи підприємці, в тому числі 

фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку.  

Фізичні особи підприємці, в тому числі фізичні особи – підприємці – платники єдиного 

податку, формують та подають до органів фіскальної служби Звіт про суми нарахованого доходу 

застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого 

року, що настає за звітним періодом.  

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця, така особа зобов’язана подати сама за себе Звіт із зазначенням типу форми 

«ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного 

періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.  

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» фізичні особи – підприємці формують та 

подають до органу фіскальної служби  протягом 30 календарних днів з дня проведення державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності.  

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з 

дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.  

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту 

із зазначенням типу форми «ліквідаційна».  

 
Платники мають право подати заперечення до акту перевірки  

Відповідно до пункту 86.7 статті 86 Податкового кодексу України від 02.12.2010     № 2755-

VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ),  у  разі незгоди платника податків або його 

представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) 

перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, 

визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника 

податків, протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).  

Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом 

протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, 

проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки 

та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному 

статтею 58 ПКУ, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податків 

(його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень 

та/або додаткових документів, про що такий платник податків зазначає у запереченнях та/або 

листі про надання додаткових документів в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПКУ.    

 


