
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 894
Київ

Про встановлення строків, до настання яких торговці
повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових
розрахунків (у тому числі з використанням електронних
платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних
пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)

Відповідно до частини двадцять дев’ятої статті 38 Закону України “Про платіжні послуги”
Кабінет Міністрів України постановляє :

1.  Установити,  що  торговці  повинні  забезпечити  можливість  здійснення  безготівкових
розрахунків  (у  тому  числі  з  використанням  електронних  платіжних  засобів,  платіжних
застосунків  або  платіжних  пристроїв)  за  продані  ними  товари  (надані  послуги),  включаючи
товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно:

1) з 1 січня 2023 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з
чисельністю  населення  понад  25  тис.  осіб  (крім  торговців,  зазначених  у  підпункті  4  цього
пункту);

2) з 1 січня 2024 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з
чисельністю  населення  від 5 до 25 тис.  осіб (крім  торговців, зазначених  у підпункті 4  цього
пункту);

3) з 1 січня 2025 р. - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з
чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб (крім торговців, зазначених у підпункті 4 цього
пункту);

4) з  1 січня  2026 р.  - торговці  - фізичні  особи  - підприємці  - платники  єдиного  податку
першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну
(виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

2.  Установити,  що  вимоги  пункту  1  цієї  постанови  не  поширюються  на  торговців,  які
провадять  господарську  діяльність  на  територіях  територіальних  громад,  які  розташовані  в
районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих  територій,  та  протягом  трьох  місяців  після  припинення  проведення  воєнних
(бойових) дій на таких територіях та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих
територій.

3.  Визнати  такою,  що  втратила  чинність,  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  29
вересня  2010  р.  №  878  “Про  здійснення  розрахунків  за  продані  товари  (надані  послуги)  з
використанням спеціальних платіжних засобів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст.
2622).

4. Ця  постанова  набирає  чинності  з  дня  її  опублікування,  крім  пункту  3  цієї  постанови,
який набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67
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