Програмні РРО працюють

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що
01.08.2020 суб’єкти господарювання розпочали застосовувати програмні РРО під час
здійснення розрахункових операцій.

Фіскальний сервер забезпечує фіскалізацію чеків в он-лайн режимі з програмними
РРО.

Тобто для фіскалізації розрахункових операцій як альтернативу касовим апаратам
можна застосовувати програмні РРО, які встановлені на гаджети.

ДПС запропоновані бізнесу безкоштовні програмні РРО, які розміщені на вебпорталі
ДПС у відповідному розділі банеру «Програмні РРО» за посиланнями:

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/progr
amniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskal
niy-dodatok-prrosto/

Нагадуємо, що здійснити реєстрацію програмного РРО можна, подавши реєстраційну
заяву в електронній формі, скориставшись засобами Електронного кабінету, чи через
Єдине вікно подання електронної звітності використовуючи будь-яке наявне у платника
податків програмне забезпечення, придатне для подання електронного документу до
ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку.

Передача даних від ПРРО до фіскального сервера здійснюється засобами комунікацій
з використанням кваліфікованого електронного підпису або печатки. Безкоштовно
електронні підписи та печатки можна отримати у кваліфікованого надавача електронних
довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС. Роз’яснення щодо
отримання кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток для програмних
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РРО розміщені у відповідному розділі банеру «Програмні РРО» за посиланням: https://tax
.gov.ua/baneryi/programni-rro/elektronni-dovirchi-poslugi/
.

Для надання інформаційної підтримки суб’єктам господарювання, які розпочинають
застосовувати програмні РРО, роботу Контакт-центру ДПС подовжено до 20 год. 00 хв.
У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за
телефоном 0 800 501 007. Зауваження/пропозиції щодо функціоналу Фіскального
сервера, його АРІ та безкоштовних ПРРО можна направляти на адресу: prro@tax.gov.ua
. Окрім того консультацію щодо роботи програмних РРО можна отримати в центрах
обслуговування платників.

Враховуючи, що норми щодо обов’язкової фіскалізації наберуть чинності поступово – з
01.01.2021 та з 01.04.2021, розробники програмних РРО та суб’єкти господарювання, які
на сьогодні ще не мають обов’язку застосовувати РРО/ПРРО, можуть здійснювати
тестування ПРРО та/або АРІ фіскального сервера, використовуючи тестових платників
та їх ключі, перелік яких наданий у відповідному розділі банеру «Програмні РРО» за
посиланням: https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/perelik/ .
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