
Касова дисципліна

досвід Європи 



Касові апарати в країнах, 

що розвиваються – це 

скорочення тіньової економіки, 

економічний вау-ефект  



Запровадження обов'язкового 

використання касових апаратів є 

однією з вимог МВФ для України 

 



 

Кінець 19 сторіччя 

Створення касових апаратів 

 

 

Кінець 1970х років 

Масова доступність і стрімкий 

розвиток у розвинених країнах 



 

 

 

 

Італія 1983 рік 

 

 

 

касові апарати стали 

інструментом 

податкового 

контролю влади 



Як відреагував бізнес на 

запровадження РРО?  



 

 

 

Польща 

 

 

Багато підприємців спочатку 

протестували,  

 

проте зараз нормально 

сприймається той факт, що 

навіть в таксі видають фіскальний 

чек  



 

 

 

Литва 2011 

 

 

РРО встановили усюди, де ведеться 

торгівля продуктами харчування та на 

всіх ринках 

 

Малі підприємці також протестували 

проти такої норми, але зараз вона 

працює 



 

 

 

Литва 

 

 

Вартість РРО для бізнесу 

компенсовувалась державою. 

 

Чим раніше підприємець заявляв про 

покупку РРО – тим більшою була 

компенсація  



Решение ввести кассовые аппараты необходимо 

и правильно.  

 

И хотя мелкие предприниматели утверждают, 

что и сейчас ведут учет должным образом, нас 

этот аргумент не убеждает.  

 

Если учет четко налажен, использование 

современных технологий только облегчит их 

работу.  

 

Скорее всего, причина их несогласия кроется в 

том, что учет они ведут некачественно  

Андрюс Кубілюс, Прем’єр-міністр Литви  

2008-2011 

« 

» 



 

 

 

Греція 

 

 

має ряд проблем щодо 

касової дисципліни, але 

автобуси та таксі видають 

чеки і мають встановлене 

обладнання для контролю 

об'ємів перевезень 



95% тіньовий ринок таксі  

 

70% автобуси/маршрутки  

 

50% вантажні перевезення 

Україна 



Навіть у розвинених країнах,  

таких як Канада, Норвегія,  

 

недоотримання бюджету від 

«нефіксованих» продаж є значними 



Класична Європа працює більше у 

напрямку співпраці і промоції, аудиту 

ресторанів, перукарень тощо  

 

на предмет виявлення зловживань касовою 

дисципліною і «сірих» доходів 



 

 

 

Німеччина 

 

 

 

Ресторатори та торгівці самі 

активно використовують 

обов’язкові РРО для планування 

ресурсів та фінансової звітності 

 



 

Великобританія 

 

 

 

Прямих вимог використовувати 

РРО для малого бізнесу немає.  

 

Але вимоги щодо торгівлі їжею 

дуже жорсткі. 

 

При отриманні дозволу на 

торгівлю рекомендують 

отримувати оплату від клієнтів 

електронним способом 

 

 



Повна відмова від готівки взагалі  

 

 

тенденція в найрозвиненіших країнах 

Європи (зокрема, в Скандинавії) 

 

 

 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 

 

Anna.Derevyanko@eba.com.ua  

 


