
 

Відображення у чеках РРО/ПРРО цифрового значення штрихового коду 

марки акцизного податку при продажу подарункових наборів,  
які містять алкогольні напої 

 
Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або 

програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО/ПРРО) у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України від 6 
липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон 

№ 265). Дія Закону № 265 поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх 

господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або 

безготівковій формі.  
Статтею 8 Закону № 265 передбачено, що форма, зміст розрахункових 

документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку 

розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, 

пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або 

програмних реєстраторів розрахункових операцій чи використанням 

розрахункових книжок, встановлюються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.  
Відповідно до пункту 2 розділу II Положення про форму та зміст 

розрахункових документів/електронних розрахункових документів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 
(далі – Положення № 13), фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити.  

Пунктом 3 розділу ІІ Положення № 13 передбачено, що рядки чека 

повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які 

оплачені за одним касовим чеком.  
Наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2021 № 329 «Про 

затвердження Змін до Положення про форму та зміст розрахункових 

документів/електронних документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 24.06.2020 за № 832/36454 внесено зміни до форми та змісту 

розрахункових документів, які стосуються виключно наявності з 01.10.2021 

року у фіскальних касових чеках (які формуються всіма без виключення 

РРО/ПРРО) цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на 

алкогольні напої.  
Враховуючи викладене вище, для підакцизної групи товарів встановлено 

особливий режим програмування, який не передбачає можливості 

використовувати назву однорідної групи (горілка, вино, сигарети тощо), а 

вимагає зазначати в чеках РРО/програмних РРО, які супроводжують продаж 
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таких товарів, саме найменування конкретної одиниці підакцизного товару, з 

обов’язковим відображенням в таких чеках, окрім найменування, їх УКТ ЗЕД, 

ціни та кількості, у тому числі відображення реквізитів марки акцизного 

податку методом ручного введення (для РРО, що не можуть бути 

доопрацьовані або використовуються без сканеру) або сканування штрихового 

коду марки акцизного податку на алкогольні напої.  
З урахуванням вимог чинного законодавства пропонуємо платникам 

податків з 1 жовтня 2021 року здійснювати продаж подарункових наборів, які 

містять алкогольні напої (дві та більше пляшок в одному подарунковому 

наборі), з дотриманням вимог Закону № 265 та Положення № 13, яким 

визначено вичерпний перелік обов’язкових реквізитів для розрахункового 

документу шляхом відображення у ньому цифрового значення штрихового 

коду марки акцизного податку (серії та номеру) кожної пляшки алкогольного 

напою, які є в подарунковому наборі.  
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