
Реєстрація ПРРО: 

покрокова інструкція

Головне управління ДПС у Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі



Здійснюємо вхід до Електронного кабінету, авторизація

відбувається за допомогою електронного цифрового підпису.  



В меню обираємо поле "Введення звітності". 

У відкритій вкладці натискаємо "Створити".



Серед запропонованих форм обираємо Форму №20-ОПП 

"Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з 

оподаткуванням або через які провадиться діяльність".



Розпочинаємо заповнення 

форми.



При поданні інформації про новий об’єкт оподаткування у графу 2

«Код ознаки надання інформації» вносимо значення 

«1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».



Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюємо відповідно до 

рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 

що оприлюднений на офіційному веб-порталі ДПС.



На офіційному веб-порталі ДПС оберіть вкладку "Довідники".



У відкритому вікні обираємо "Типи об'єктів оподаткування"

та завантажуємо файл. 



У переліку знаходимо необхідний тип та визначаємо відповідний код. 



Вносимо дані.



Заповнюємо Графу 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» – це числове 

значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього 

ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

код типу об’єкта оподаткування 

відповідно до рекомендованого 

довідника типів об’єктів 

оподаткування
внутрішній ідентифікатор, 

прийнятий особою



Графи 6–7 «Територія територіальної громади, де знаходиться об’єкт 

оподаткування» заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів 

адміністративно-територіального устрою (КОАТУУ).



Його знаходимо на офіційному вебсайті 

Державної служби статистики України 

у розділі "Методологія та класифікатори".



У відкритому вікні обираємо "Класифікатори" та 

отримуємо доступ до даних.



Вносимо необхідні 

дані.



Вносимо необхідні 

дані.



У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначаємо: 1 - будується/готується до введення 

в експлуатацію; 2 - експлуатується; 3 - тимчасово не експлуатується; 5 - не придатний до 

експлуатації; 6 - об’єкт відчужений/повернутий власнику; 7 - зміна 

призначення/перепрофілювання, 8 - орендується; 9 - здається в оренду.



У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: 1 - право власності; 2 - право володіння; 3 

- право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 - право господарського 

відання; 5 - право оперативного управління; 6 - право постійного користування; 7 - право 

довгострокового користування або оренди; 8 - право короткострокового користування, 

оренди або найму; 9 - іпотека; 10 - довірче управління майном.



На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік 

платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за 

місцезнаходженням об’єкта оподаткування.



Перевіряємо та зберігаємо заповнену форму.



Переходимо до наступного кроку. 

Повертаємось у меню "Введення звітності" та натискаємо "Створити".



Обираємо Форму №1-ПРРО "Заява про реєстрацію програмного

реєстратора розрахункових операцій". 



Як і під час заповнення попередньої форми, вносимо необхідні дані. 



Як і під час заповнення попередньої форми, вносимо необхідні дані. 



Дублюємо дані, отримані при заповненні попередньої форми. 



Дублюємо дані, отримані при заповненні попередньої форми. 



Дублюємо дані, отримані при заповненні попередньої форми. 



Вносимо інформацію про тип ПРРО.



Вносимо інформацію про тип ПРРО.



Вносимо інформацію про тип ПРРО.



Обираємо пункт "Здійснюється" задля належного здійснення 

розрахункових операцій у разі проблем з електроенергією чи інтернет-зв'язком.



Обираємо пункт підписанта, у нашому випадку - "підприємець"..



Перевіряємо та зберігаємо заповнену форму.



Переходимо до заповнення третьої форми через меню "Введення звітності".



Обираємо Форму №5-ПРРО "Повідомлення про надання інформації щодо 

кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, 

які застосовуються в ПРРО" 



Вносимо необхідні дані.



Вносимо особисті дані касира, який використовуватиме ПРРО.



Вносимо дані ІПН касира.



Додаємо цифровий ключ.



У графі він матиме наступний вигляд.



Обираємо тип підпису - "касир".



Перевіряємо та зберігаємо заповнену форму.



Реєстрація ПРРО: 
розв'язання проблемних питань



Випадок 1 



Податковий документ звітності не відповідає 

формату електронного документа звітності суб'єктів господарювання 

Тобто має некоректний формат ідентифікатора ключа ФОП.

ВИРІШЕННЯ



Випадок 2 



Документ не може бути прийнятий через те, що адреса ФОП згідно з  

реєстраційними даними не співпадає з адресою, зазначеною у 

відповідному документі.

ВИРІШЕННЯ



Приклад заповнення


