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КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

КРОК 5

Вибір та придбання РРО.
Вибрати РРО (касовий апарат або фіскальний реєстратор) відповідно до
потреб Вашого бізнесу та оформіть покупку.
Зміни: раніше необхідно було підписати Договір постачання та отримати
документ (видаткову накладну та ін.), що підтверджує факт володіння РРО
щоб потім додати їх до Заяви про реєстрацію РРО.
Укладення договору з ЦСО.
Укласти з Центром сервісного обслуговування (авторизованого виробником)
договір на сервісне обслуговування і ремонт РРО (законодавча вимога).
Зміни: ЦСО повідомляє ДФС про укладення Договору в електронному вигляді.
Подача Заяви про реєстрацію РРО до ДФС.
Заповнити в електронному вигляді заяву про реєстрацію РРО в особистому
Кабінеті платника податків.
ДФС приймає реєстраційну заяву і розглядає його протягом 1-го робочого дня
та висилає довідку про резервування фіскального номера до ЦСО.
Зміни: Одна Заява замість пакета документів. Можливість подачі Заяви
через Електронний кабінет платника податків. Використання електронного
Реєстру ЦСО та Реєстру екземплярів РРО.
Введення РРО в експлуатацію.
На підставі довідки про резервування фіскального номера ЦСО, з яким
укладено договір на обслуговування РРО, протягом 3-х робочих днів (раніше
5-ти) вводить в експлуатацію, підключає до еквайєру та опломбовує його.
Довідку про опломбування РРО та Акт введення в експлуатацію ЦСО
відправляє до органів ДФС в електронному вигляді. Також ЦСО видає
підприємцю оригінал Довідки (паперовий варіант) про опломбування РРО, та
Акт введення в експлуатацію
Зміни: Видача ДФС фіскального номера, а також подача від ЦСО Актів про
введення в експлуатацію та Довідки про опломбування може відбуватися в
електронному вигляді через Електронний Кабінет платника податків.
Реєстрація РРО в органах ДФС.
Протягом 1-2 робочих днів після отримання електронних документів від ЦСО
(Акта введення в експлуатацію та Довідки про опломбування РРО) ДФС
зобов'язана видати підприємцю Свідоцтво про реєстрацію РРО.
Зміни: Видача ДФС Реєстраційного посвідчення на РРО відбувається в
електронному вигляді через Електронний Кабінет платника податків.
Увага! Однак, чинне законодавство зобов'язує власника РРО мати оригінали
паперових примірників реєстраційного Свідоцтва та останньої Довідки
опломбування РРО безпосередньо в місці його експлуатації.

