
 

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

9 ЛЮТОГО 2022 РОКУ 

Головне про застосування РРО/ПРРО з 2022 року 

10:00-12:30 

Основні акценти роботи з РРО/ПРРО-2022 

Целуйко Ольга, лектор-практик, більше 20 років роботи головним бухгалтером і фінансовим 

директором, автор численних публікацій в фахових бухгалтерських виданнях 

● Хто зобов’язаний застосовувати РРО/ПРРО 

○ Правила для юросіб, підприємців на загальній системі оподаткування 

○ Чи потрібний РРО/ПРРО самозайнятим особам? 

○ Правила для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Виключення із 

загальних правил 

○ Які оплати не підпадають під обов’язок застосування РРО/ПРРО? 

○ Застосування РРО/ПРРО при наданні послуг офлайн і онлайн (дистанційно) 

○ Застосування розрахункових квитанцій і КОРО замість РРО/ПРРО: кому дозволено, за 

яких умов це заборонено 

● Розрахункові документи 

○ Обов’язкові реквізити розрахункових документів 

○ Як правильно програмувати найменування товарів/послуг, чи можна програмувати 

товарні групи? 

○ Податкові ставки в РРО/ПРРО. Що потрібно вказувати неплатникам ПДВ? Акциз в 

чеку РРО/ПРРО 

○ Оформлюємо фіскальні чеки при попередніх або часткових оплатах, продажах товарів 

в кредит, при доставці товару покупцям 

○ Продаж подарункових сертифікатів і оплата сертифікатами. Як оформити чек, які 

ризики є для підприємців на спрощеній системі оподаткування? 

○ Первинка і товарний облік для суб’єктів господарювання, які застосовують РРО/ПРРО 

● Робота з РРО/ПРРО 

○ Проведення розрахункових операцій продажу і повернення товарів. Чи потрібно 

складати акт на видачу коштів і що буде, якщо його не оформлювати? 

○ Типові помилки при проведенні службових операцій по внесенню і видачі коштів і 

алгоритм їх виправлення. Коли неможливо виправити помилку? 

○ Типові помилки при проведенні розрахункових операцій і алгоритм їх виправлення 

○ Коли створюється Х-звіт і Z-звіт? Чи можна робити декілька Z-звітів за зміну? Чи 

потрібно робити Z-звіт при відсутності розрахункових операцій? 

○ Інкасація виручки через інкасаторів, ПТКС, в касу банку, в касу головного 

підприємства 

○ Яку звітність потрібно подавати при роботі з РРО/ПРРО, розрахунковими квитанціями 

і книгами КОРО? 

○ Фінансова і адміністративна відповідальність за порушення в сфері застосування 

РРО/ПРРО 

12:30-12:50 Перерва 

12:50-14:20 

Як вибрати стабільну та надійну касу? Cashalot – десктоп ПРРО з повноцінним offline 

режимом 

Кондратюк Сергій, провідний експерт навчального центру із впровадження ПРРО Cashalot 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

Обов’язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua 

http://www.unionba.com.ua/

