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Марина ВЛАСОВА, консультант із питань 
бухгалтерського та податкового обліку

ЯКЩО ОПЕРАЦІЮ «СЛУЖБОВЕ 
ВНЕСЕННЯ» НЕ ВИКОНАНО...

Ситуація

У скриньці РРО магазину на ніч залишалася 
виручка в межах ліміту каси, установленого 
на підприємстві (після проведення операції 
«Службова видача»). Уранці перед початком 
роботи магазину операцію «Службове внесен-
ня» не було виконано. І лише ввечері, перед 
здаванням готівкової виручки в банк, касир 
виявив цю помилку.

Аналіз ситуації

Навіщо потрібна операція 
«Службове внесення»

Операція «Службове внесення» використовуєть-
ся для реєстрації суми готівки, яка зберігаєть-
ся на місці проведення розрахунків до моменту 
проведення першої розрахункової операції після 
виконання Z-звіту (п. 6 розд. III Порядку, затвер-
дженого наказом Мінфіну від 14.06.16 р. № 547, 
далі – Порядок № 547).

Сума «службового внесення» відображається 
в Х-звіті та Z-звіті (п. 15, 17 Вимог щодо реалізації 
фіскальних функцій реєстраторами розрахун-
кових операцій для різних сфер застосування, 
затверджених постановою КМУ від 18.02.02 р. 
№ 199). 

До чого призвела помилка

Помилка касира призвела до того, що сума, яка 
знаходилася у скриньці РРО, не потрапила до 
денного звіту. А значить, виникла невідповід-
ність між сумою готівки на місці проведення роз-
рахунків і сумою, зазначеною в денному звіті.

Якими будуть наслідки 

Тут має значення величина невідповідності між 
сумами у скриньці РРО і в денному звіті. Штраф 
застосовується, якщо розбіжність становить 
більше 10 % МЗП (мінімальної зарплати, уста-
новленої законом на 1 січня податкового (звіт-
ного) року) (п. 1 ст. 17 Закону від 06.07.95 р. 
№ 265/95-ВР). У 2019 році це 417,80 грн. 

Причому штраф можуть застосувати, якщо факт 
порушення буде виявлено протягом календар-
ного року після порушення.

Сума штрафу становить:

за порушення, скоєне вперше, – 1 грн; •

за кожне наступне порушення – 100 % вартості  •
товарів (послуг), проданих із порушенням. Ми 
вважаємо, що цей штраф застосовується тільки 
до суми невідповідності.

Візьміть до відома! Невідповідність 
суми готівки в касі даним денного звіту 
можна виявити тільки при фактичній пе-
ревірці. Якщо помилку виправлено і на 
момент перевірки невідповідності немає, 
то і штраф не застосовується.

Виправлення помилки 

У цій ситуації касирові необхідно того самого 
вечора після виявлення помилки виконати опе-
рацію «Службове внесення» на суму виручки, 
яка ночувала у скриньці РРО. Після цього треба 
виконати операцію «Службова видача» на всю 
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суму готівки, яка вилучається зі скриньки РРО для 
інкасації в банк, і сформувати Z-звіт. У результаті 
в пам'яті РРО залишиться правильна інформація 
про залишок готівки в скриньці РРО. А значить, 
ніякої невідповідності наступного робочого дня 
вже не буде. 

Завважимо, що в цій ситуації касир помітив свою 
помилку того ж дня, коли ї ї можна виправити, 
що називається, по гарячих слідах. А буває, що 
помилку виявляють після декількох днів або на-
багато пізніше. Але це вже інша ситуація, про яку 
ми розповімо наступного разу.

Анастасія ШЕВЧЕНКО, юрист 

ПОДАТКОВА ЗАСТАВА: 
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ 
І ПРИПИНЕННЯ

Акценти цієї статті:

на яке майно поширюється податкова застава; •

як платник податків дізнається про те, що його майно потрапило в податкову  •
заставу;
хто і як здійснює опис майна, на яке поширюється право податкової застави; •

які передбачені підстави для припинення податкової застави. •

Податкова застава – це спосіб забезпечити спла-
ту платником податків грошового зобов'язання 
і пені, які не були сплачені ним у строки, установ-
лені нормами Податкового кодексу (далі – ПК) 
(пп. 14.1.155 ПК). Ідеться про строки, установлені, 
зокрема, ст. 57 ПК.

У чому суть податкової застави?  

Предметом податкової застави є майно платника 
податків. І якщо платник податків не сплатить 
свої грошові зобов'язання, забезпечені заставою, 
то на це майно буде звернене стягнення. Про-
стіше кажучи, майно заберуть і продадуть, а за 
рахунок виручених грошей буде погашений по-
датковий борг платника. 

Поки майно перебуває у податковій заставі, плат-
ник податків продовжує ним користуватися (якщо 
інше не передбачено законом). Але продати це 

майно або здійснити іншим способом його від-
чуження він може тільки з дозволу податкового 
органу (конкретно – з дозволу податкового ке-
руючого). 

Податковий орган зараховує кошти, що сплачу-
ються платником податків – боржником, у першу 
чергу в рахунок погашення податкового боргу 
(п. 87.9 ПК). 

На яке майно поширюється податкова 
застава?

Податкова застава поширюється на будь-яке май-
но, яке перебуває у власності (господарському 
віданні або оперативному управлінні) платника 
податків і балансова вартість якого відповідає 
сумі податкового боргу, а також на майно, за 
яким право власності виникне в майбутньому 
(п. 89.2 ПК). 

Своєчасне виконання операцій «Службове внесення» забезпечить відповідність суми 
готівки на місці проведення розрахунків і суми, зазначеної у Х- або Z-звіті. Проста 
рутинна операція убереже ваше підприємство від штрафних санкцій.

ВИСНОВКИ
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