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№   02/09/49    від  17.03.16  р. 

Користувачам РРО виробництва 

ДП "Компанія "ATLAS" 

  
Шановні користувачі. 

З 1 січня 2015 року до низки законодавчих актів України були внесені 

вимоги щодо нарахування акцизного податку на певні категорії товарів. З метою 

забезпечення правильності відображення у розрахункових документах 

реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) акцизного податку з 

роздрібного продажу підакцизних товарів, ДФС України надіслала листа від 31 

січня 2015 року  № 1848/6/99-99-22-07-03-15, в якому надано роз’яснення як 

правильно реєструвати та відображати операції продажу підакцизних товарів за 

допомогою РРО. 

Беручи до уваги зазначений лист стосовно РРО виробництва ДП 

"Компанія "ATLAS", повідомляємо, що користувдачі наших РРО мають змогу 

використовувати кілька способів відображення акцизного податку. Зазначимо, 

що в наведених нижче прикладах використані довільні ціни товарів, які жодним 

чином не пов’язані між собою і не є зразком ціноутворення для підакцизних 

товарів. 

Спосіб 1. Використовується для РРО, в яких не реалізовано механізм 

розрахунку додаткового збору/податку (зокрема ЕККА “Datecs MP-50 та МР-

50DEU”). Для відображення акцизного збору використовується додатковий 

товар із назвою «доп. акциз 5 відс.», що відноситься до податкової групи «Д», 

(не обкладається ПДВ). Ціна такого товару, котрий продається в наборі із 

підакцизним товаром, повинна дорівнювати розміру акцизу (п’ять відсотків від 

вартості підакцизного товару з ПДВ). Даний віртуальний товар не повинен 

враховуватись при веденні обліку товарних запасів на складах та/або за місцем 

реалізації. Ми рекомендуємо для кожного підакцизного товару створити парний 

йому товар із назвою «доп. акциз 5 відс.» та ціною, що дорівнює 0,05 від ціни 

цього товару, і продавати дану пару в наборі. 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 

 

ТОВАР                    120,00А 

ДОП.АКЦИЗ 5%               6,00Д 

-------------------------------- 

СУМА                     126,00 

ПДВ   А=20%               20,00 
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Для суб’єктів господарювання, які не є платниками ПДВ, Чек продажу 

підакцизного товару може виглядати так:  
 

ТОВАР                    120,00Д 

ДОП.АКЦИЗ 5%               6,00Д 

-------------------------------- 

СУМА                     126,00 

 

 

Спосіб 2. Використовується для РРО, в яких реалізовано механізм 

розрахунку додаткового збору за допомогою окремих податкових груп 

(більшість сучасних РРО виробництва ДП "Компанія "ATLAS"). 

Спосіб полягає в програмуванні додаткової пари податкових груп 20% та 

5%, пов’язаних між собою за допомогою вбудованого механізму обрахування 

зборів. Нижче наведено приклади програмування податків за цим алгоритмом 

для касових апаратів та реєстраторів 

Для реєстраторів наведемо приклад програмування податків у ЕККР 

«Datecs FP-T88» за допомогою сервісної програми FPWinX.exe. Одразу, 

зазначимо, що запропонований спосіб підходить як для використання в 

протоколі DATECS так і в протоколі KRYPTON. Увага, даний спосіб не 

підходить для ЕККР “Datecs FP-3141Т” та “Datecs FP-101 SMART”. 

Для налаштування потрібно: 

- перевести реєстратор в режим роботи з протоколом KRYPTON; 

- виконати програмування податків подібно до того, як зазначено на 

малюнку; 
 

 
 

- якщо планується робота під протоколом DATECS, то перевести 

реєстратор у режим роботи з цим протоколом. 
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Для продажу звичайних товарів використовується податкова група А 

(20%). Для продажу підакцизних товарів використовується група В (20% + 5%). 

Група Б є допоміжною, за цією групою товари продавати не можна. Група 

податку, яка використовується для продажу звичайних (не акцизних) товарів не 

може бути використана для створення зв'язки податків для продажу підакцизних 

товарів 

 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 

 
ТОВАР                          126,00ВБ 

--------------------------------------- 

СУМА                           126,00 

Акцизний збір   Б=  5,00%        6,00 

ПДВ_В           В= 20,00%       20,00 

 

Для ЕККР “Datecs FP-3141Т” податки потрібно програмувати наступним 

чином: 

 

 
 

Для продажу підакцизного товару в параметрах товару необхідно вказати 

податкову групу Б. 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 

 
ТОВАР                          126,00ВБ 

--------------------------------------- 

СУМА                           126,00 

Акцизний збір   Б=  5,00%        6,00 

ПДВ_В           В= 20,00%       20,00 
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Для ЕККР “Datecs FP-101 SMART” податки потрібно програмувати 

наступним чином: 

 

 
 

Для продажу підакцизного товару в параметрах товару необхідно вказати 

податкову групу Б. Група В є допоміжною, за цією групою товари продавати не 

можна. 

 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 

 
ТОВАР                         126,00БВ 

-------------------------------------- 

СУМА                           126,00 

Акцизний збір   Б=  5,00%        6,00 

        ПДВ_В   В= 20,00%       20,00 

 

Зазначимо, що у наведених варіантах групи А, Б і В взяті для прикладу, 

замість них можна використовувати будь-які інші групи податків із числа 

незайнятих на даному конкретному РРО. 

 

Акцизний збір 
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Приклад програмування касових апаратів наведемо для ЕККА “Datecs 

MP-50 JUNIOR”, “Datecs MP-550Т”, “NEON”. 

Податки програмуються у таблиці 5ФП, вигляд котрої наведено нижче. 

 
Таблиця 5ФП – ПОДАТКОВІ ГРУПИ 

 
Таблиця складається з 4 рядів. Ряд містить 4 поля 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 Відсоток від 0 до 99.99  

2 Тип від 0 до 7  0 – не використовується; 
1 – податок включений; 
2 – податок не включений; 
3 – звільнений від оподаткування; 
4 – включений другий податок (для 
оплати мобільних послуг); 
5 – не включений другий податок (для 
оплати мобільних послуг);  
6 – включений другий податок (для 
оплати комісійних послуг); 
7 – не включений другий податок (для 
оплати комісійних послуг).    

3 Другий податок 0 або  
від 1 до 5 

Номер другого податку 
(Вибирається номер ряду) 
Значення за замовчуванням: 0 – 
зв’язаний другий податок відсутній 

4 Назва податку 19 символів  

 

Приклад програмування таблиці 5ФП, у разі, якщо податкові групи «В» й 

«Г» використовуються для продажу підакцизних товарів: 
 

№ поля 
Варіанти 

Ряд 1 (А) Ряд 2 (Б) Ряд 3 (В) Ряд 4 (Г) Ряд 5 (Д) 

1 20.00 0.00 20.00 5.00 0.00 

2 1 1 6 1 3 

3 0 0 4 3 0 

4 ПДВ ПДВ ПДВ Акцизн.збір    ПДВ 

 

Програмування підакцизного товару:  

 

Програмуємо «Товар 3» в таблиці 1П касового апарата у полі 7 програмуємо 

значення 4, це позначає що «Товар 3» включає в ціну податок В і Г. 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 
 

  

 

Приклад реального чека, надрукованого на касовому апараті “Datecs MP-50 

JUNIOR” 

Товар 3          126.00ВГ 

Сума           126.00 

ПДВ  В  = 20.00%             20.00 

Акцизн.збір  Г = 5.00%        6.00 
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Приклад програмування касового апарату для ЕККА “NEON-W”. 

Податки програмуються у таблиці 5ФП, вигляд котрої наведено нижче. 

 
Таблиця 5ФП – ПОДАТКОВІ ГРУПИ 

 
Таблиця складається з 5 рядів. Ряд містить 4 поля 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 Відсоток від 0 до 99.99  

2 Тип від 0 до 7  0 – не використовується; 
1 – податок включений; 
2 – податок не включений; 
3 – звільнений від оподаткування; 
4 – включений другий податок (для 
оплати мобільних послуг); 
5 – не включений другий податок (для 
оплати мобільних послуг);  
6 – включений другий податок (для 
оплати комісійних послуг); 
7 – не включений другий податок (для 
оплати комісійних послуг).    

3 Другий податок 0 або  
від 1 до 5 

Номер другого податку 
(Вибирається номер ряду) 
Значення за замовчуванням: 0 – 
зв’язаний другий податок відсутній 

4 Назва податку 19 символів  

5 Запис  При виборі цього пункту відбувається 
фізичний запис введених параметрів. 
Необхідне підтвердження запису 

клавішею . 
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Приклад програмування таблиці 5ФП, у разі, якщо податкові групи «В» й 

«Г» використовуються для продажу підакцизних товарів: 
 

№ поля 
Варіанти 

Ряд 1 (А) Ряд 2 (Б) Ряд 3 (В) Ряд 4 (Г) Ряд 5 (Д) 

1 20.00 0.00 20.00 5.00 0.00 

2 1 1 6 1 3 

3 0 0 4 0  0 

4 ПДВ ПДВ ПДВ Акцизн.збір    ПДВ 
 

Зображення індикатора касира апарата «NEON-W» при програмуванні: 

                             податку В (20.00%)                       податку Г (5.00%) 

    
 

Програмування підакцизного товару:  
 

Програмуємо «Товар 3» в таблиці 1П касового апарата у полі 7 програмуємо 

значення 3, це позначає що «Товар 3» включає в ціну податок В і Г. 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 
 

  
 

Для суб’єктів господарювання, які не є платниками ПДВ, податкову групу 

можна використовувати для обліку акцизного податку, запрограмувавши 

значення податку цієї групи рівним 5%. Якщо дозволяє РРО, можна назву цієї 

групи запрограмувати як «Акцизний збір» замість стандартної назви «ПДВ».  

Чек продажу підакцизного товару може виглядати так:  
 

 

 

 

 

 

 

ТОВАР                          126,00А 

--------------------------------------- 

СУМА                           126,00 

   Акцизний збір А=5%            6,00 

    

Податки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#4 
Відсоток         5.00 
Тип     1 
Другий податок   0 
Назва податку  
                           Акцизн.збір 

Запис 

                                            НАЗАД 

1                      10:53                           
Податки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#3 
Відсоток       20.00 
Тип     6 
Другий податок   4 
Назва податку        ПДВ 

Запис 

                                            НАЗАД 

1                      10:53                           

Товар 3          126.00ВГ 

Сума           126.00 

ПДВ  В  = 20.00%             20.00 

Акцизн.збір  Г = 5.00%        6.00 
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Приклад програмування касового апарату для ЕККА “DATECS MP-01”. 

Податки програмуються у таблиці 5ФП, вигляд котрої наведено нижче. 

 
Таблиця 5ФП – ПОДАТКОВІ ГРУПИ 

 
Таблиця складається з 9 рядів. Ряд містить 5 полів 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 Відсоток від 0 до 99.99  

2 Тип від 0 до 7  0 – не використовується; 
1 – податок включений; 
2 – податок не включений; 
3 – звільнений від оподаткування; 
4 – включений другий податок (для 
оплати мобільних послуг); 
5 – не включений другий податок (для 
оплати мобільних послуг);  
6 – включений другий податок (для 
оплати комісійних послуг); 
7 – не включений другий податок (для 
оплати комісійних послуг); 
8 – включений другий податок 
(акцизний збір); 
9 – не включений другий податок 
(акцизний збір). 

3 Другий податок 0 або  
від 1 до 9 

Номер другого податку 
(Вибирається номер ряду) 
Значення за замовчуванням: 0 – 
зв’язаний другий податок відсутній 

4 Назва податку 19 символів  

5 Запис При виборі цього пункту відбувається 
фізичний запис введених параметрів. 
Необхідне підтвердження запису 

клавішею . 

 

Приклад програмування таблиці 5ФП, у разі, якщо податкові групи «В» й 

«Г» використовуються для продажу підакцизних товарів: 

№ 

поля 

Варіанти 

Ряд 1 

(А) 

Ряд 2 

(Б) 

Ряд 3 

(В) 

Ряд 4 

(Г) 

Ряд 5 

(Д) 

Ряд 6 

(Є) 

Ряд 7 

(Ж) 

Ряд 8 

(И) 

Ряд 9 

(Ї) 

1 20.00 0.00 20.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 1 1 1 8 0 0 0 0 3 

3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

4 ПДВ ПДВ ПДВ Акцизн. 
збір 

ПДВ ПДВ ПДВ ПДВ ПДВ 
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Зображення індикатора касира апарата «DATECS MP-01» при програмуванні: 

                             податку В (20.00%)                       податку Г (5.00%) 

    
 

Програмування підакцизного товару:  
 

Програмуємо «Товар 3» в таблиці 1П касового апарата у полі 7 програмуємо 

значення 4, це позначає що «Товар 3» включає в ціну податок В і Г. 

Чек продажу підакцизного товару має виглядати так: 
 

 

 

 

Генеральний директор  ____________  М.Д. Трейтяк       

      

Виконавець:   

Пятницький В.В. 

тел. 0503101587 

Податки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#4 
Відсоток         5.00 
Тип     8 
Другий податок   3 
Назва податку  
                           Акцизн.збір 

Запис 

                                            НАЗАД 

1                      10:53                           
Податки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _#3 
Відсоток       20.00 
Тип     1 
Другий податок   0 
Назва податку        ПДВ 

Запис 

                                            НАЗАД 

1                      10:53                           


