
Питання

Чи вважається розрахунковим документом роздрукований електронний проїзний квиток на
залізничному транспорті?

Відповідь

Коротка:
     Розрахунковим документом може вважатися проїзний документ, оформлений на
відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді, що
засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається пасажиру
після оплати ним вартості послуги. Тобто, електронний проїзний (перевізний) документ
може вважатися розрахунковим документом у випадку оформлення його на відповідному
бланку проїзного документа.
Повна:
     Відповідно до п. 1.4 Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при
здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті,
затвердженого спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства
доходів і зборів України від 30.05.2013 № 331/137 (далі – Порядок № 331/137), електронний
проїзний (перевізний) документ – електронний документ, сформований відповідно до
Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та
електронний документообіг» зі змінами та доповненнями за допомогою
програмно-апаратного комплексу з оформлення/повернення електронних проїзних
(перевізних) документів для забезпечення пасажирських перевезень, який є договором на
перевезення пасажира (багажу).
     Згідно з п. 5.2 Порядку № 331/137 посадочний документ (візуальна форма електронного
проїзного документа) роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність
електронних даних (мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний
комп’ютер, чип-карта тощо).
     Перевізний документ (візуальна форма електронного перевізного документа)
роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних
(мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп’ютер, чип-карта
тощо) (п. 5.3 Порядку № 331/137).
     Також, відповідно до п. 5.6 Порядку № 331/137 посадочний документ, перевізний
документ, документ на повернення та документ на послуги, роздруковані на паперовому
носії, є розрахунковими документами (транспортними квитками).
     Водночас, ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
із змінами і доповненнями (далі – Закон № 265) передбачено, що суб’єкти господарювання,
які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при
продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а
також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:
     проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через
зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим



роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) або через зареєстровані
фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО (далі – ПРРО) зі створенням у
паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що
підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом
№ 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;
     надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від
неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням   мережі
Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ
встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій
та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО
чи дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО QR-коду, який дозволяє особі
здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за
структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного
розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу
електронної пошти).
     Відповідно до ст. 2 Закону № 265 розрахунковий документ – це документ встановленої
форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція,
проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання
послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів,
отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі,
створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у
випадках, передбачених Законом № 265, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або
ПРРО, чи заповнений вручну.
     Проїзний документ – це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на
відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді
відповідно до вимог Порядку № 331/137 та чинного законодавства, що засвідчує укладення
договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається пасажиру після оплати ним
вартості послуги (п. 1.4 Порядку № 331/137).
     Згідно з п. 4 ст. 9 Закону № 265 реєстратори розрахункових операцій не застосовуються
при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та
авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на
автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними
друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю.
     Таким чином, роздрукований електронний проїзний квиток на залізничний транспорт
вважається розрахунковим документом, якщо оформлений на відповідному бланку
проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог Порядку
№ 331/137 та чинного законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і
пасажиром на проїзд та видається після оплати вартості послуги.


