Реквізити чеків: що змінилося, а що лишилося незмінним (частина 2)
Тепер перерахуймо й розшифруймо реквізити форми № ФКЧ-3:
● індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з ПКУ для СГ, що
зареєстровані як платники ПДВ, перед номером друкуються великі літери «ПН»;
● податковий номер, перед яким друкуються великі літери «ІД»;
● номер ПТКС;
● адреса розміщення ПТКС;
● система оператора ПТКС (платіжна система);
● номер операції в системі оператора ПТКС (код транзакції в платіжній системі);
● вид операції;
● сума переказу;
● літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції;
● реквізити отримувача:
- указуються реквізити отримувача переказу. перед кожним реквізитом друкується його
найменування, наприклад, «Податковий номер», «Код банку», при цьому кожен реквізит
друкується з окремого рядка;
- якщо отримувач є юрособою, друкуються найменування отримувача, податковий номер,
номер розрахункового рахунка в банку, найменування банку отримувача, код банку;
- якщо отримувач є фізособою й кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку,
друкуються прізвище, ім’я та по батькові отримувача, податковий номер або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта), номер поточного рахунка в банку, найменування
банку отримувача та код банку;
● якщо отримувач є фізичною особою й кошти перераховуються з використанням
електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного
платіжного засобу, котрі передбачені правилами безпеки платіжної системи;
● назви товарів (послуг) — додатковий реквізит чека застосовується, якщо переказ
призначений для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також якщо це передбачено
правилами (регламентом) отримувача коштів. У цьому разі забезпечується друкування в
розділі назви товарів (послуг) усього переліку товарів (послуг) та їх вартості;
● реквізити платника переказу. Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів
передбачено повнішу ідентифікацію платника, дозволяється зазначати:
- необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові, номер договору,
реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування,
наприклад, «Прізвище» або «Прізвище платника», при цьому кожен реквізит друкується з
окремого рядка;

- суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ — праворуч від надрукованої
суми комісійної винагороди;
- форму оплати, загальну суму операції в межах чека, перед якою друкується слово «СУМА»
або «УСЬОГО»;
● літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма
зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великілітери «ПДВ»
окремим рядком для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ;
● напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (назва платіжної системи, код авторизації чи інший код, що
ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення
коду);
● порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) і час (години, хвилини)
здійснення розрахункової операції;
● фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі
літери «ФН»;
● напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» і найменування чи логотип виробника.

Також значні зміни в змісті чека не оминуть тих, хто має платіжний термінал, з’єднаний
або поєднаний із касовим апаратом. У разі застосування його під час проведення розрахунківіз
використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) касовий чек повинен додатково
містити такі обов’язкові реквізити:
1. Нові реквізити:
● ідентифікатор еквайєра й торговця чи інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
● ідентифікатор платіжного пристрою;
● сума комісійної винагороди (за наявності);
● вид операції.
2. Ті, що були обов’язкові й раніше:
● реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами
безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;
● напис «Код авт.» і код авторизації чи інший код, що ідентифікує операцію в платіжній
системі, окрім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають
складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів
(платіжних карток) без виконання процедур авторизації;
● підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки)
(якщо це передбачено правилами платіжної системи) — в окремих рядках, перед якими
друкуються, відповідно, написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».
Розрахункова квитанція (Форма № РК-1) значних змін не зазнала, але слід зауважити, що в
додатку 3 до положення про чеки чомусь у відривній частині «забули» показати реквізит

«Найменування СГ». Найімовірніше, це технічна помилка, адже в тексті документа цей
реквізит згадується.

Звітність
Починаючи з 1 січня 2016 року звіт про використання книг обліку розрахункових
операцій(розрахункових книжок) (Форма № ЗВР-1) (далі — звіт № ЗВР-1) подають лише СГ, які
використовують розрахункові книжки під час здійснення розрахунків у сфері торгівлі,
громадськогохарчування та послуг, окрім розрахунків під час здійснення операцій із купівлі-продажу
іноземної валюти. Раніше ж його також подавали СГ, які використовували РРО, що не забезпечували
подання електронними каналами зв’язку копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.
Та через заборону використання таких РРО ця зміна очевидна. Відповідно, більше немає вимоги
друкувати й підклеювати до звіту № ЗВР-1 періодичні звіти за минулий календарний рік, надруковані
на кожному РРО (для річного звіту).
Не оминули зміни й форму звіту № ЗВР-1. Так, із таблиці виключено графу, у якій
зазначалисядані про модифікацію РРО, і залишено тільки дані про фіскальний номер книги обліку
розрахункових операцій. Натомість з’явилися графи для зазначення суми розрахунків за місяць за
ставкою акцизного податку й суми акцизного податку. Звісно, що заповнюватися вони повинні будуть
винятково роздрібними продавцями — платниками акцизного податку.
Відповідні зміни до інструкції щодо заповнення звіту про використання книг обліку
розрахункових операцій (розрахункових книжок) (затвердженої Наказом № 13) за формою № ЗВР-1
стосуються саме цих моментів.
Довідка про використані розрахункові книжки зазнала лише косметичних змін щодо осіб,
якімають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
Інших та, власне, якихось кардинальних змін наказ № 13 не приніс.
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