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Тренер тематичних тренінгів в сфері обліку та податків;

Директор та лектор Академії професійного бухгалтера

10 ПАСТОК У РОЗРАХУНКАХ ГОТІВКОЮ ТА КАРТКАМИ

1. Які обмеження існують для бізнесу при розрахунках готівкою, і що 
буде за їх порушення?

2. Як правильно/НЕ правильно розраховуватися?

3. Коли можна «попасти» в штраф величиною 5-ти кратного розміру 
виручки?

4. Що може бути за відмову приймати оплату картками?

5. Коли і чому ризиковано приймати оплату на картковий рахунок 
приватної особи (не ФОПа)?
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Небезпечні 
готівкові 

розрахунки

1
пастка

Готівкові розрахунки    -    платежі   
готівкою   підприємств (підприємців) та 
фізичних осіб за реалізовану  продукцію  
(товари, виконані  роботи,  надані  
послуги),  а  також за операціями,  які 
безпосередньо  не  пов'язані  з  
реалізацією  продукції  (товарів, робіт, 
послуг) та іншого майна; (Положення №637 
«Про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні»)

Розрахунки між  фізичною  особою та підприємством 
(підприємцем) протягом одного  дня  в  розмірі 50 000 

(п'ятдесяти тисяч) гривень
ГОТІВКОЮ 

Обмеження щодо готівкових розрахунків не поширюються на:
    розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими 
фондами;
    добровільні пожертвування та благодійну допомогу;
    використання коштів, виданих на відрядження.
(п. 2.3 Положення №637 «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»)
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Постанови Правління Національного банку України від 
06 червня 2013 року № 210 

1. Установити граничну суму розрахунків готівкою:

… між  фізичною  особою та підприємством 
(підприємцем) 

протягом одного  дня  

в  розмірі 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень; 
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1. Установити граничну суму розрахунків готівкою:
підприємств (підприємців)  між  собою  протягом  одного дня 
в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень…

Положення 
№637

2
пастка

2.3.   Підприємства   (підприємці)  мають  право  здійснювати 
розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами  
протягом одного  дня  за  одним або кількома платіжними 
документами в межах граничних  сум  розрахунків  готівкою,  
установлених   відповідною постановою  Правління  НБУ.
…
      Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з  якими 
здійснюються розрахунки,   протягом дня не обмежується.
     Обмеження, установлене в абзаці першому цього пункту, стосується 
також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі 
(господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за 
допомогою електронного платіжного засобу.

Постанова 
НБУ №210
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Порушення цього обмеження тягне за собою адміністративну 
відповідальність, передбачену ст. 16315 КУпАП:  
«накладення штрафу на фізособу - підприємця, посадових осіб 
юридичної особи від 100 до 200 н.м.д.г. (від 1700 грн до 3400 грн). 
За повторне порушення, вчинене особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, 
передбачено штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (8500 – 17000 грн).»

*Якщо порушення має разовий а не триваючий характер, то адміністративна 
відповідальність щодо нього може застосовуватися лише протягом 2 місяців з 
дати вчинення (ст. 38 КУпАП). 
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Витяг з Положення 637

«Книга обліку - касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку 
виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку 
розрахункових операцій.
Оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями 
обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій 
книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових 
операцій.»

«2.6.Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день 
одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
     Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які  проводять 
готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням 
касової книги відповідно до  вимог  глави  4  цього  Положення,  є 
здійснення  обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у 
касовій книзі на підставі ПКО.
     У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або 
використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку 
зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень 
у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних 
чеків РРО (даних РК).»

3-4
пастки
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Не відображення ФОПом в Книзі обліку  доходів 
готівки в день її отримання  означає її не оприбуткування, що 

тягне за собою накладення штрафу 
( Штраф 5-тикратний розмір суми - Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій 

за порушення норм з регулювання обігу готівки” N 436/95 від 12.06.1995)
 

Не відображення ЮО ФОПом в Книзі обліку розрахункових 
операцій (КОРО) на підставі фіскальних звітних означає її не 

оприбуткування, що тягне за собою накладення штрафу 
( Штраф 5-тикратний розмір суми - Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій 

за порушення норм з регулювання обігу готівки” N 436/95 від 12.06.1995)
 

3

4
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ПРИЙМАЄМО ОРЕНДНУ ПЛАТУ В КАСУ

При проведенні розрахунків у готівковій формі за послуги з надання в 
оренду нерухомого майна, оплаті комунальних послуг, передбачених договором 
оренди, суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати РРО відповідно до 
вимог Закону N 265. (ДФС)

ПКУ
14.1.203. Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права 
на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди)

 ЦКУ; МЮУ Лист від 23.02.04 р. № 8-11-19 
Враховуючи наведене,  вважаємо,  що договір найму (оренди) не може бути 
віднесений до договору про надання послуг. 

1 в. Оренда –послуга
ЮО (будь-яка система оподаткування) - тільки безготівка, якщо готівка – то 
РРО
2 в. Оренда – не послуга
ЮО (будь-яка система оподаткування) - Прибутковий касовий ордер, що 
підтверджує факт оплати

5
пастка
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Указ №436 «Про застосування штрафних санкцій 
за порушення норм з регулювання обігу готівки»  

«Установити, що у разі порушення ЮО всіх форм власності, ФО- 
громадянами України, іноземними громадянами та особами без 
громадянства, які є СПД, а також постійними представництвами 
нерезидентів, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, 
що встановлюються НБУ, до них застосовуються фінансові санкції у 
вигляді штрафу.»

ЗА 
НЕ ОПРИБУТКУВАННЯ, 

(НЕПОВНЕ ТА/АБО НЕСВОЄЧАСНЕ) ОПРИБУТКУВАННЯ 
У КАСАХ ГОТІВКИ – 

У П'ЯТИКРАТНОМУ РОЗМІРІ НЕОПРИБУТКОВАНОЇ СУМИ
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ЗУ « Про захист прав споживачів»
 … Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої 
послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що 
засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).

Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього 
час та на вільне використання електронних платіжних засобів з 
урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) 
форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію 
неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб 
обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо 
відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов'язаний 
приймати їх до сплати.

       ЗУ  Про платіжні системи та переказ коштів в Україні 
      Суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість  
здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків  за  
продані  товари  (надані послуги) з використанням електронних  платіжних  
засобів  не  менше трьох платіжних систем, однією  з  яких  є  багатоемітентна  
платіжна  система,  платіжною організацією якої є резидент України. 
 

6
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ХТО?
Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, 
громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують 
РРО  
СКІЛЬКИ?
Кількість платіжних терміналів має становити не менше ніж 50% кількості РРО, 
а у разі наявності одного РРО – один.
ЗВІЛЬНЕНІ
Заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний 
контингент споживачів, зокрема:
- особовий склад Збройних Сил та інших військових формувань, студентів, 
учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних 
закладів, працівників промислових підприємств,
-  підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв. метрів (крім 
автозаправних станцій)
- суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у 
населених пунктах із чисельністю населення менше 25 тис. осіб.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 878 „Про 
здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) із використанням 
спеціальних платіжних засобів
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ЗУ «Про РРО»
У разі виявлення протягом календарного року при  перевірці факту:
✓ проведення розрахункових операцій з використанням РРО або РК 

на неповну суму вартості проданих товарів  (наданих  послуг); 
✓ Не проведення розрахункових операцій через  РРО з фіскальним 

режимом роботи; 
✓ Не відповідності у ЮО на місці проведення розрахунків суми 

готівкових  коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше  
ніж  на 10 % розміру МЗП на 1 січня податкового (звітного) року, а 
в разі використання  РК  - загальній  сумі  продажу за РК, виданими 
з початку робочого дня; 

✓ Не роздрукування відповідного розрахункового документа, що 
підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її 
без використання РК на окремому господарському об'єкті такого СГ

ШТРАФ

Вчинено вперше – 1 гривня
За кожне наступне – 100 % вартості проданих товарів (послуг)
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ЯК ПРАВИЛЬНО ПОРАХУВАТИ 1 МІЛЬЙОН
 ДЛЯ ПІЛЬГИ «БЕЗ РРО»

     Згідно ПКУ ст.296.10. РРО не застосовуються платниками єдиного податку:
першої групи;

другої і третьої груп (ФОП) незалежно від обраного виду діяльності, 
ОБСЯГ ДОХОДУ яких протягом календарного року не перевищує 1 000 
000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 
1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є 
обов’язковим. 
    Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, 
наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх 
наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання 
як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які 
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що 
підлягають гарантійному ремонту.

Згідно ПКУ ст. 292.1. Доходом платника єдиного податку є:
1) для ФОП - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) 
періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 
матеріальній або нематеріальній формі…

8
пастка
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     За порушення резидентами порядку розрахунків, установленого ст. 
7 Декрету №15-93 - накладається штраф у розмірі, 
еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися 
при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом 
НБУ на день здійснення таких розрахунків (абз. 6 п. 2 ст. 16 Декрету 
№15-93).

    Основним документом, який регламентує порядок використання валютних 
цінностей та здійснених розрахунків в ЗЕД, є Декрет КМУ «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 №15-93. 

У ст. 7 цього документа визначено дві важливі  норми:
➢ В розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах 

торговельного обороту* використовуються як засіб платежу 
іноземна валюта і грошова одиниця України - гривня;

➢ Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в 
порядку, встановленому НБУ.

ОПЛАЧУЄМО ГОТІВКОЮ НЕРЕЗИДЕНТУ

9
пастка



© ZKG.UA Всі права захищені. 2017 р.

Коли і чому ризиковано приймати/оплачувати на 
картковий рахунок приватної особи (не ФОПа)?

10
пастка

У чому відмінність рахунка 2600 від рахунка 2605, 2625?

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних валютах, затверджена постановою НБУ від 12.11.2003 
р. № 492.

2600 – поточний суб'єкта господарювання
2605 – картковий до поточного суб'єкта господарювання
2625 – фізичної особи

При перерахуванні на рахунок 2625 є 
небезпека визнання покупця – податковим 

агентом, що має обовязок сплатити при 
виплаті доходу ФО – ПДФО,ВЗ

Подати 1 ДФ
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➢ Оцінка загального стану бухгалтерського обліку

➢ Наявність та коректність складення первинних документів

➢ Достовірність складеної звітності та обчислених податків

➢ Стан ділянок кадри, каса, договори

➢ Виявлення потенційних ризиків та рекомендації щодо їх 

усунення

➢ Можливі варіанти оптимізації процесів обліку 

господарських операцій

ЕКСПРЕС-АУДИТ

Основний принцип
ВИЯВИТИ

ОЦІНИТИ

ВИПРАВИТИ
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Найближчі безкоштовні заходи
24 листопада 2017 р. Початок о 11.00

Вебінар: Аналіз змін до основного закону Бухгалтерів ☺

- Обов'язковий аудит та фінзвітність за міжнародними стандартами

- Нова класифікація суб'єктів господарювання

- Зміни до первинного документу

- Інші актуальні зміни

Академія професійного бухгалтера, Людмила Шахно 

28 листопада 2017 р. Початок о 11.00

Вебінар: Як реагувати на запити Держпраці, Військкоматів - частина 2

Адвокатське бюро «Яновський і партнери»,  Олексій Яновський

Підписуйтеся на наші YouTube-канали:

Адвокатське бюро «Яновський і партнери» 

Академія професійного бухгалтера

Бухгалтерська компанія «Збережені активи» 

 



ПІДСУМКОВИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
СЕМІНАР 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГОЛОВНИХ 
ПОДІЙ 2017 РОКУ»

 21 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
у м. Львів, вул. Хуторівка, 35А

та онлайн трансляція
✓ Податок на додану вартість – блокування, оскарження, декларування
✓ Як відобразити «знятий» при перевірці ПК у покупця. Як правильно 

провести коригування таких ПЗ в продавця
✓ Зустрічають по «посвідченню» а проводжають по «Акту» - практика 

останніх перевірок
✓ Перевірки Держпраці – старі/нові порядки 2017 року
✓ Основні події 2017 року, що обмежували чи спрощували діяльність 

суб’єктів господарювання
✓ Запити до ДФС, яка доля ІПК з 2018 року та робота в ЕКПП
✓ Огляд змін що очікуємо з 01 січня 2018 року
 -до Податкового Кодексу; до ЗУ «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»; до інших нормативно-правових актів, що 
будуть актуальні на дату проведення семінару 
✓ Держбюджет на 2018 р. –основні параметри
✓ Пенсійна реформа – коментар фахівця
     Живе спілкування, Відповіді на питання учасників, Обмін досвідом

Та гарний настрій ☺



 

.
   

  

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДО ЗУСТРІЧІ!


