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1С:Підприємство

•

Торгове обладнання

•

Навчання 1С

•

Розробка сайтів

Порядок дій для реєстрації Реєстратора Розрахункових Операцій
1. Придбати РРО (Касовий Апарат або Фіскальний Реєстратор)
(додатково можна одразу придбати касову стрічку та Книгу КОРО)

Отримати від ЦСО:
- видаткову накладну;
- паспорт на РРО;
- договір на сервісне обслуговування РРО.
2. Отримати фіскальний номер, в Державній Податковій Інспекції
(за місцем юридичної адреси)

В ДПІ подаємо наступні документи:
- Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства/підприємця (виписка) + копія;
- Копія документу на право власності або іншого документа, що дає право на
розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;
- Документ, що підтверджує факт придбання РРО + копія;
- Паспорт РРО + копія сторінки з печатками;
(для б/у РРО – довідка про скасування реєстрації РРО з ДПІ;)
- Договір на сервісне обслуговування РРО з ЦСО + копія;
- Книга обліку розрахункових операцій;
- Заява на реєстрацію за формою № 1-РРО.
Відповідно до п. 10 розділу 2 Порядку після отримання заяви та додатків до неї посадова
особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження
документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує
фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає суб'єкту господарювання
довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО.
Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом п'яти робочих днів з
дати її видачі.
3. Після отримання довідки про резервування фіскального номеру, надсилаємо її на
електронну адресу: cso@medias.com.ua; та повідомляємо відповідальну особу за
телефоном: (032) 240 00 36, внутрішні: 101, 137, 128.
Центр сервісного обслуговування виконує всі необхідні дії по введенню в експлуатацію,
фіскалізацію, персоналізацію РРО (протягом одного робочого дня).
4. Після введення в експлуатацію РРО, ми Вам зателефонуємо, і запросимо до нас отримати
опломбований РРО. Також Ви отримаєте довідку про опломбування та акт введення в
експлуатацію, які потрібно буде здати в ДПІ для отримання "Реєстраційного посвідчення"
5. Вітаємо! Після отримання реєстраційного посвідчення РРО готовий до використання та
подачі звітності в ДПІ.

