
Порядок роботи з кабінетом ПРРО «Каса»



● Обов’язкові вимоги для роботи в кабінеті ПРРО «Каса»

1. Еквайринг від ПриватБанку.
2. Чинний SmartID ФОП.
3. Приват24 для бізнесу.
4. Підключені послуги «Еквайринг» та «Каса» в «Приват24 для бізнесу».
5. Ідентифікація та актуалізація даних ФОП у банку.
6. У разі роботи касирів з ПРРО – чинний SmartID касира.

● Функціонал кабінету ПРРО «Каса»

1. Реєстрація SmartID у ДПС (повiдомлення про надання iнформацiї щодо кваліфікованого електронного підпису).
2. Синхронізація даних із ДПС (за наявності зареєстрованих об’єктів у ДПС).
3. Створення податкових ставок для ФОП.
4. Реєстрація об’єктів оподаткування в ДПС (подання до ДПС форми 20-ОПП про реєстрацію господарської одиниці).
5. Реєстрація програмного РРО в ДПС (подання до ДПС форми 1-ПРРО про реєстрацію ПРРО).
6. Реєстрація касирів (повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для

повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, що застосовуються в ПРРО).
7. Створення довідника товарів.
8. Перегляд інформації щодо роботи ПРРО.



● Як перевірити, чи відкритий та чи активний SmartID у користувача

Для перевірки ключів необхідно перейти в Акредитований центр сертифікації ключів та виконати пошук за ІПН:

Тип ключа SmartID відображено «хмаринкою». Для роботи із сервісом «Каса» в користувача повинен бути активний ключ SmartID
для ФОП:

https://acsk.privatbank.ua/certs




● Як створити SmartID, якщо він відсутній

Достатньо ініціювати підпис документа на сторінці АЦСК за посиланням.
Приват24 – точка авторизації та місце, де клієнт створює ключ та пароль до нього. Створення ключа SmartID є частиною процесу
підпису документа.

Зверніть увагу! Потрібно зареєструвати SmartID, що відповідає типу клієнта як для касира, так і для ФОП.

Ключ SmartID ФОП необхідно зареєструвати в електронному кабінеті ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua/) за формою
J/F1391103 «Повiдомлення про надання iнформацiї щодо кваліфікованого електронного підпису».

https://acsk.privatbank.ua/employee-sign-smart-id
https://cabinet.tax.gov.ua/


● Як підключити сервіс «Каса» через «Приват24 для бізнесу»

У меню «Каталог послуг» у розділі «Інші послуги» знайдіть та підключіть сервіс «Каса».



Після підключення сервісу виберіть та запустіть його.



● Робота з кабінетом сервісу «Каса»



● Вкладка «Компанія»

Створіть податкову ставку для ФОП, натиснувши кнопку «Податкові ставки».



● Вкладка «Сертифікати»

Крок 1: Якщо у ФОП не зареєстровано сертифікат SmartID у ДПС, необхідно сформувати «Повідомлення про надання інформації
про кваліфікований електронний підпис до ДПС», натиснувши кнопку «Додати SmartID до ДПС», і заповнити форму:

У формі необхідно зазначити пароль від SmartID ФОП.
Заява підписується чинним файловим КЕП ФОП.



Крок 2: Дочекайтеся опрацювання ДПС заяви на додавання сертифіката ключа SmartID.
Заява в разі успішної реєстрації сертифіката ключа відображається в статусі «Зареєстрована» та «Активна».

Зверніть увагу!!!
Подання наступних заяв на реєстрацію об’єктів до ДПС можна ініціювати тільки після опрацювання «Повідомлення про надання
інформації про кваліфікований електронний підпис до ДПС».

Крок 3: Після реєстрації SmartID у ДПС необхідно виконати синхронізацію даних із ДПС.
Синхронізація відбувається натисканням кнопки «Синхронізувати дані з ДПС» на вкладці «Компанія»:



● Вкладка «Торгові точки»

Крок 1: Для реєстрації господарської одиниці в ДПС створіть «Подання форми 20-ОПП про реєстрацію господарської одиниці до
ДПС», натиснувши на кнопку «Створити торгову точку», та заповніть форму:



Крок 2: Дочекайтеся опрацювання реєстрації в ДПС:

Крок 3: Виберіть зареєстровану господарську одиницю та зв’яжіть з еквайрингом, натиснувши на кнопку «Зв’язати з еквайрингом»
та вибравши відповідну точку з переліку:



Крок 4: Вибравши зареєстровану господарську одиницю, перейдіть до вкладки «ПРРО»:

● Вкладка «ПРРО»



Крок 1: Для реєстрації ПРРО під вибрану господарську одиницю в ДПС натисніть на кнопку «Створити ПРРО», створіть «Подання
форми 1-ПРРО про реєстрацію ПРРО до ДПС» і заповніть форму:

Крок 2: Дочекайтеся опрацювання реєстрації в ДПС:



Крок 3: Виберіть зареєстрований ПРРО та зв’яжіть з еквайрингом, натиснувши на кнопку «Зв’язати з еквайрингом» та вибравши
відповідний термінал точки:



● Вкладка «Касири»

Крок 1: Для подальшої роботи з додатком «Каса» необхідна реєстрація в ДПС осіб, які будуть працювати з терміналом. Для цього
створіть «Повідомлення про реєстрацію сертифіката відкритого ключа касирів», натиснувши на кнопку «Реєстрація касира», і
заповніть форму:

Крок 2: Дочекайтеся опрацювання реєстрації касира:



Зверніть увагу!!!
В особи, яку реєструють касиром, повинен бути SmartID.
Якщо ФОП працює з додатком «Каса», реєструємо його касиром.
Усі подання на реєстрацію касирів підписуються лише паролем від SmartID ФОП.
Якщо касир створить новий сертифікат SmartID після його реєстрації, необхідно повторити реєстрацію для цього касира.



● Вкладка «Товари»

Крок 1: Створіть категорії товарів для довідника, натиснувши кнопку «Додати» під розділом категорій:

Крок 2: Виберіть відповідну категорію й додайте товари в категорію, натиснувши кнопку «Додати» під розділом «Товари в категорії»
і заповнивши форму створення товару:



● Вкладка «Журнал фіскальних операцій»

У цьому розділі є можливість перегляду активності змін і фіскальних операцій за періодом, торговою точкою, ПРРО або касиром.





● Вкладка «Помилки»

У цьому розділі відображено неуспішні заяви на реєстрацію об’єктів із детальним розшифруванням помилок.



Зверніть увагу!!!
Усі етапи реєстрації в кабінеті сервісу «Каса» послідовні! Неможливо подати заявку на реєстрацію, якщо на попередньому етапі
сталася помилка!

Загальний порядок реєстрації в кабінеті «Каса»:
1. Внесення інформації щодо e-mail ФОП у разі, якщо інформація відсутня.
2. Створення податкової ставки для ФОП.
3. Реєстрація SmartID ФОП у ДПС (повідомлення про надання інформації про кваліфікований електронний підпис до ДПС).
4. Синхронізація з ДПС.
5. Реєстрація господарської одиниці (подання форми 20-ОПП про реєстрацію господарської одиниці до ДПС) та створення зв’язку з
точкою еквайрингу.
6. Реєстрація ПРРО під господарську одиницю (подання форми 1-ПРРО про реєстрацію ПРРО до ДПС) та створення зв’язку з
терміналом еквайрингу.
7. Реєстрація касирів (подання реєстрації сертифіката відкритого ключа касирів).
8. Створення довідника товарів.


