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Повідомлення про оприлюднення  

проєкту наказу Міністерства фінансів України 

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 

від 08 жовтня 2012 року № 1057» 
 

 

Міністерство фінансів України повідомляє про оприлюднення проєкту наказу 

Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 08 жовтня 2012 року № 1057» (далі – проєкт наказу). 

Проєкт наказу розроблено Міністерством фінансів України спільно з 

Державною податковою службою України на виконання вимог законів України від 

20 вересня 2019 року № 128-ІХ «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів 

України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та № 129-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері 

торгівлі та послуг» з метою запровадження можливості використання програмних 

реєстраторів розрахункових операцій при здійсненні розрахункових операцій та 

створення електронних розрахункових документів. 

Проєктом наказу вносяться зміни до Вимог щодо створення контрольної 

стрічки в електронній формі реєстраторами розрахункових операцій/програмними 

реєстраторами розрахункових операцій та Порядку передачі електронних копій 

розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових 

операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або 

бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби, а також 

затверджується Порядок функціонування Системи обліку даних реєстраторів 

розрахункових операцій. 

Проєкт наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на 

офіційному вебсайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua в рубриці 

«Законодавство\Проєкти регуляторних актів для обговорення\Проєкти 

регуляторних актів для обговорення у 2020»). 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу надавати на поштову або 

електронну адресу: 

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008,           

е-mail: senchenko@minfin.gov.ua.  

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 

01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з 

дня оприлюднення. 
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