
 

 

 

  Форма № 1-РРОВ 
 

Дата реєстрації в органі доходів і зборів ________________ 
Номер реєстрації в органі доходів і зборів ______________ 

 

ЗАЯВА 
про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної 

валюти 

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+" 

  

  

 

Юридична особа 
Відокремлений підрозділ 
національного 
оператора поштового зв'язку 

  
  

 

Основний 
Резервний 

    
  

 

Реєстрація 
Перереєстрація у зв'язку із 

    ____________________________________ 
(зазначити) 

 

1 
 

Найменування органу доходів і зборів, у якому здійснюється реєстрація 

(перереєстрація) реєстратора розрахункових операцій 
 

  
 

2 
 

Дані щодо суб'єкта господарювання 

найменування   
 

податковий номер    
 

3 
 

Дані щодо уповноваженої фінансової установи 

найменування   
 

податковий номер    
 

4 
 

Дані щодо пункту обміну іноземної валюти 

реєстраційний номер   
 

місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти 

поштовий індекс    

область   
 

район   
 

місто   
 

вулиця   
 

будинок          /            корпус                 офіс/квартира       

контактний телефон           

найменування органу доходів і зборів за місцезнаходженням пункту обміну іноземної 

валюти   
 

 

Аркуш 1 

Додаток 1 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 4 глави 2 розділу II) 



 

5 
 

Дані щодо реєстрації пункту обміну іноземної валюти в територіальному управлінні 

Національного банку України 
 

Зареєстровано ______________________________________________ Національного банку України 
                                                                            (назва управління) 

дата реєстрації           /  /   
 

6 
 

Дані щодо РРО 
 

модель (модифікація) РРО   
 

заводський номер    

версія програмного забезпечення   

 

модель зовнішнього модема*    
   

 

заводський номер зовнішнього модема*      

найменування виробника 
(постачальника) 

   
   

 

дата виготовлення        /  /   

фіскальний номер (у разі наявності)             
 

7 
 

Сфера застосування РРО відповідно до Державного реєстру РРО 

  
 

 

8 
 

Дані щодо журналу використання РРО 

серія та номер засобу контролю       

кількість аркушів ______________________ 
 

9 
 

Дані щодо центру сервісного обслуговування 

найменування   
 

податковий номер / серія та номер паспорта**       

договір на технічне обслуговування та ремонт РРО 

№ _____________        строк дії з  /  /   до  /  /   
 

10 
 

До заяви додаються: 

       1.                                                                                                                                                                  

       2.                                                                                                                                                                  
 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

 

Аркуш 1, сторінка 2 

 



 

 

10 
 

Спосіб отримання та/або направлення довідки про резервування фіскального номера 

РРО (необхідне позначити знаком "Ц" або "+") 
 

  безпосередньо 
       в органі 
       доходів і 
       зборів 

  надсилання копії довідки на 
       електронну адресу ЦСО (у разі 
       включення ЦСО до системи 
       подання податкових документів 
       в електронному вигляді) 

  

      (зазначити адресу електронної 
      пошти ЦСО) 

  отримання копії довідки в 
       електронному вигляді (у разі 
       включення суб'єкта 
       господарювання до системи 
       подання податкових документів в 
       електронному вигляді) 

  

      (зазначити адресу електронної 
      пошти суб'єкта господарювання) 

 

11 
 

Спосіб отримання реєстраційного посвідчення РРО 

(необхідне позначити знаком "Ц" або "+") 
 

  безпосередньо 
       в органі 
       доходів і зборів 

  поштою   отримання копії електронною поштою 
       (у разі включення суб'єкта господарювання до 
       системи подання податкових документів в 
       електронному вигляді) 

  

 (зазначити адресу електронної пошти суб'єкта 
господарювання) 

 

12 
 

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною. 

__________________________ 
(прізвище та ініціали) 

______________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

  М. П.   
 

13 
 

Дані про розгляд заяви та реєстрацію РРО 

  (заповнюються посадовими особами органу доходів і зборів) 
 

Результати обробки заяви 

   Прийнято рішення про реєстрацію РРО                        Відмовлено в реєстрації РРО 
Причини відмови в реєстрації РРО _______________________________________________________ 
Посадова особа органу доходів і зборів 
__________________________              ______________              "___" ____________ 20__ року 
             (прізвище та ініціали)                                               (підпис) 

Дані про реєстрацію РРО 

Фіскальний номер РРО                                            
Дата реєстрації РРО                                                                                  "___" ____________ 20__ року 
Дата початку дії реєстраційного посвідчення                                    "___" ____________ 20__ року 
Посадова особа органу доходів і зборів, відповідальна за внесення даних до 
інформаційної системи Міндоходів України 
__________________________              ______________               "___" ____________ 20__ року 
             (прізвище та ініціали)                                               (підпис) 

 
 

Аркуш 2 сторінка 1 

 
 



 

 
 

 

  Форма № 2-РРОВ 
 

"___" ____________ 20__ року   № ________ 
 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 
ДОВІДКА 

про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти 

Органом доходів і зборів _______________________________________________________________ 
                                                                                                                     (найменування органу) 

зарезервовано фіскальний номер РРО                    
 

Найменування суб'єкта господарювання   

Податковий номер суб'єкта господарювання   

Модель (модифікація) РРО   

Заводський номер   

Версія програмного забезпечення   

Модель зовнішнього модема РРО*   

Заводський номер зовнішнього модема РРО*   

Виробник (постачальник)   

Дата виготовлення   

Строк служби   

Місцезнаходження пункту обміну іноземної 
валюти 

  

Реєстраційний номер пункту обміну іноземної 
валюти 

  

 

Дата видачі/надсилання довідки "___" ____________ 20__ року 

Довідка дійсна до ________ години "___" ____________ 20__ року 
 

Посадова особа органу доходів і зборів _________________________ 
(прізвище та ініціали) 

  _______________ 
(підпис) 

    М. П.   

 

Примітка. Довідка про резервування фіскального номера РРО дійсна протягом п'яти робочих днів з 
дати її видачі/надсилання. Фіскалізація проводиться один раз за весь період експлуатації РРО 
суб'єктом господарювання. 
____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Аркуш 1 

 

Корінець 

 

Додаток 2 
до Порядку реєстрації та застосування 
реєстраторів розрахункових операцій, 
що застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу іноземної 
валюти 
(пункт 10 глави 2 розділу II) 



 

 
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 

ДОВІДКА 
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти 

Органом доходів і зборів _______________________________________________________________ 
                                                                                                                     (найменування органу) 

зарезервовано фіскальний номер РРО                      
 

Найменування суб'єкта господарювання   

Податковий номер суб'єкта господарювання   

Модель (модифікація) РРО   

Заводський номер   

Версія програмного забезпечення   

Модель зовнішнього модема РРО*   

Заводський номер зовнішнього модема РРО*   

Виробник (постачальник)   

Дата виготовлення   

Строк служби   

Місцезнаходження пункту обміну іноземної 
валюти 

  

Реєстраційний номер пункту обміну іноземної 
валюти 

  

 

Довідка дійсна до _____________ години "___" ____________ 20__ року. 
Спосіб вручення довідки: 
надіслано на адресу електронної пошти суб'єкта господарювання 
"___" ____________ 20__ року, 
видано суб'єкту господарювання. 

 

Довідку одержав _______________________ 
(прізвище та ініціали) 

___________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Аркуш 2 

 
 



 

 

 

  Форма № 3-РРОВ 
 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 
РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № ___ 

Видано ______________________________________________________________________________ 
                                                                                  (найменування органу доходів і зборів) 

суб'єкту господарювання   
 

податковий номер    

на реєстратор розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 

фіскальний номер РРО    

модель РРО   
 

заводський номер РРО    

версія програмного забезпечення РРО   
 

модель зовнішнього модема РРО*   
 

заводський номер зовнішнього модема РРО*    
 

РРО призначений для використання в пункті обміну іноземної валюти 
 

Місцезнаходження 
пункту обміну 

іноземної валюти 

Номер 
пункту 
обміну 

іноземної 
валюти 

Орган доходів і зборів за 
місцезнаходженням пункту обміну 

іноземної валюти 

Прізвище, ініціали 
посадової особи 

органу доходів і зборів 
за місцем реєстрації 

РРО 
код найменування дата 

початку 
обліку 

            

            

            

            
 

Дата реєстрації РРО "___" ____________ 20__ року 

Дата початку дії реєстраційного посвідчення "___" ____________ 20__ року 
 

Керівник органу доходів і зборів 

 

  ___________________________ 
(прізвище та ініціали) 

____________________ 
(підпис) 

  

                                                       М. П.   
 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Аркуш 1 
 

Корінець 

 

Додаток 3 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 14 глави 2 розділу II) 



 
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ № ____________ 

Видано ______________________________________________________________________________ 
                                                                                (найменування органу доходів і зборів) 

суб'єкту господарювання 

  
 

податковий номер    

на реєстратор розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 

фіскальний номер РРО    

 

Спосіб вручення Посвідчення: 
надіслано поштою "___" ____________ 20__ року, 
видано суб'єкту господарювання. 

 

Посвідчення одержав __________________ 
(прізвище та ініціали) 

__________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Примітка. До цього корінця мають бути додані: у разі отримання Посвідчення за довіреністю - така 
довіреність; у разі надсилання Посвідчення поштою - поштове повідомлення про вручення 
відповідного листа суб'єкту господарювання чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання. 

 

Аркуш 2 

 
 
  



 
 

 

  Форма № 4-РРОВ 
 

ЗАЯВА 
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти 

Найменування органу доходів і зборів, до якого подається заява 
 

  
 

Найменування суб'єкта господарювання 
 

  
 

Податковий номер    

Фіскальний номер РРО    

Модель РРО   
 

Заводський номер РРО    

Версія програмного забезпечення РРО   
 

Модель зовнішнього модема РРО*   
 

Заводський номер зовнішнього модема РРО*        

Електронна адреса ЦСО   
 

Причина скасування реєстрації РРО 
_____________________________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються: 
1. Реєстраційне посвідчення РРО № ________________. 
2. Довідка ЦСО про розпломбування РРО (крім випадків установлення невідповідності конструкції та 
програмного забезпечення РРО документації виробника) від "___" ____________ 20__ року № 
______________. 
Спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО 
(необхідне позначити знаком "Ц" або "+") 

   безпосередньо в органі доходів і зборів             поштою 
 

_____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

  _____________________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П.     

 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Аркуш 1 

 

Додаток 4 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 1 глави 4 розділу II) 



 
Дані про розгляд заяви та скасування реєстрації РРО 
(заповнюються службовими особами органу доходів і зборів) 

   Прийнято рішення про скасування реєстрації РРО 

  Дата скасування реєстрації РРО   "___" ____________ 20__ року 

    

   Про скасування реєстрації РРО суб'єкта господарювання проінформовано 

___________________________________________________________________________________ 
(зазначити дату та вихідний номер листа) 

   Заяву не прийнято до розгляду. 

  Суб'єкта господарювання проінформовано про причини відмови у розгляді заяви 

___________________________________________________________________________________ 
(зазначити дату та вихідний номер листа) 

  Посадова особа органу доходів і зборів 

  _____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

_____________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 
 

 
 

  

Аркуш 1, сторінка 2 

 
 



 

 

 

  Форма № 5 -РРОВ 
 

"___" ____________ 20__ року    № _______ 
 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 

ДОВІДКА 
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти 

Видана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                 (найменування органу доходів і зборів) 

суб'єкту господарювання 

найменування   
 

податковий номер    

про скасування реєстрації РРО 

фіскальний номер РРО    

модель РРО   
 

заводський номер РРО    

версія програмного забезпечення РРО   
 

модель зовнішнього модема РРО*   
 

заводський номер зовнішнього модема РРО*    
 

Причина скасування реєстрації __________________________________________________________. 
Підстава скасування реєстрації __________________________________________________________. 
                                                                                         (дата та номер заяви суб'єкта господарювання або рішення 
                                                                                                                          органу доходів і зборів) 

 

РРО використовувався в пункті обміну іноземної валюти 
 

Місцезнаходження та реєстраційний номер 
пункту обміну іноземної валюти 

Найменування та код органу доходів і зборів за 
місцезнаходженням пункту обміну іноземної 

валюти 

    
 

Дата скасування реєстрації РРО "___" ____________ 20__ року 

Дата видачі довідки "___" ____________ 20__ року 
 

Посадова особа органу доходів і зборів 
 

_____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

  ____________________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П.     
 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Аркуш 1 
 

Корінець 

Додаток 5 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 4 глави 4 розділу II) 



 
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ 

ДОВІДКА 
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти 

Видана ______________________________________________________________________________ 
                                                                                 (найменування органу доходів і зборів) 

суб'єкту господарювання 

найменування   
 

податковий номер    

про скасування реєстрації РРО 

фіскальний номер РРО 
   
   

 

Причина скасування реєстрації __________________________________________________________. 
Підстава скасування реєстрації __________________________________________________________. 
                                                                                         (дата та номер заяви суб'єкта господарювання або рішення 
                                                                                                                         органу доходів і зборів) 

 

Повідомлення надіслано на електронну адресу відповідного ЦСО 
"___" ____________ 20__ року 
Спосіб вручення Довідки: 
надіслано поштою "___" ____________ 20__ року, 
видано суб'єкту господарювання. 

 

Довідку одержав _______________________ 
(прізвище та ініціали) 

___________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Примітка. До цього корінця мають бути додані: у разі отримання довідки за довіреністю - така 
довіреність; у разі надсилання довідки поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного 
листа суб'єкту господарювання чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання. 

 

Аркуш 2 

 
 

  



 
 

 

  Форма № 6-РРОВ 

 
РІШЕННЯ № ___ 

про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 

_____________________________________________________________________________________ 
(найменування суб'єкта господарювання) 

податковий номер    

фіскальний номер РРО    

модель РРО   
 

заводський номер РРО    

версія програмного забезпечення РРО   
 

дата виготовлення "___" ____________ 20__ року 

дата введення в експлуатацію "___" ____________ 20__ року 

найменування виробника РРО   
 

модель зовнішнього модема РРО*   
 

заводський номер зовнішнього модема РРО*    

складене _____________________________________________________________________________ 
                                                                                      (найменування органу доходів і зборів) 

у зв'язку із _________________________________________________________________________, що 
                                                              (подія, яка є підставою для скасування реєстрації РРО) 

підтверджено _________________________________________________________________________ 
                                                          (документ, який підтверджує наявність підстав для скасування реєстрації РРО) 

від "___" ____________ 20__ року № ____________. 
Документи є підставою для скасування реєстрації РРО відповідно до 
_____________________________________________________________________________________. 
                    (структурна одиниця Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що 
                           застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженого 
                                        наказом Міністерства доходів і зборів України від 28 серпня 2013 року № 417) 

Датою скасування реєстрації РРО є ______________________________________________________. 
                                                                                                             (дата затвердження рішення або інша дата) 

 

Керівник органу доходів і зборів 
 

_____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

  __________________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

  М. П.     
 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Додаток 6 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 7 глави 4 розділу II) 



 

 

  Форма журналу використання реєстратора 
розрахункових операцій 

 

Титульна сторінка 
 

ЖУРНАЛ 
використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти 

№       
 

Зареєстрований _______________________________________________________________________ 
                                                                                            (найменування органу доходів і зборів) 

для використання з реєстратором розрахункових операцій 

модель РРО   
 

фіскальний номер РРО    

заводський номер РРО    

версія програмного забезпечення РРО   
 

модель зовнішнього модема РРО*   
 

заводський номер зовнішнього модема РРО*    

в пункті обміну іноземної валюти 
 

Реєстраційний 
номер 

Місцезнаходження 

    
 

Належить суб'єкту господарювання 

найменування   
 

податковий номер    

місцезнаходження   
 

Уповноважена фінансова установа 

найменування   
 

податковий номер    

місцезнаходження   
 

Номер установленого засобу контролю    

Кількість аркушів ______________ Розпочато "___" ____________ 20__ року 

  Закінчено "___" ____________ 20__ року 
 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Додаток 7 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 1 глави 5 розділу II) 



3 - 4 сторінки 

 
Особи, які мають право доступу до реєстратора розрахункових операцій 

Прізвище, ім'я, по батькові Повноваження** Номер 
телефону 

Примітки 

1 2 3 4 

 

____________ 
** Зазначається: представник банку, керівник агента, касир, посадова особа органу доходів і зборів, працівник центру 

сервісного обслуговування тощо. 

 

Розділи журналу використання 
реєстратора розрахункових операцій 

 
Розділ 1. Z-звіти 

МІСЦЕ ДЛЯ ПІДКЛЕЮВАННЯ Z-ЗВІТІВ 

 
 

Розділ 2. Облік перевірок 

№ 
з/п 

Дата і час 
початку 

перевірки 

Установа, 
що 

здійснює 
перевірку 

Документ, 
на підставі 

якого 
проводиться 

перевірка 

Номер акта, 
дата і час 

завершення 
перевірки 

Посада, 
прізвище, 
ініціали та 

підписи осіб, 
які здійснили 

перевірку 

Посада, прізвище, 
ініціали та підпис 

особи, у присутності 
якої здійснювалася 

перевірка 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Розділ 3. Облік ремонтів та технічного обслуговування РРО 

№ 
з/п 

Дата і 
час 

виходу 
РРО з 
ладу 

Характер 
несправності (вид 

техобслуговування) 

Дата і час 
відновлення 
роботи РРО 

Підпис та 
індивідуальне 

клеймо 
працівника ЦСО, 
який проводив 

ремонт 
(обслуговування) 

РРО 

Реквізити 
документів, 

за якими 
введено 
суми за 
період 

роботи без 
застосування 

РРО 

Номер 
першого Z-
звіту після 

відновлення 
роботи РРО 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Примітка. У разі тимчасового відключення електроенергії касир пункту обміну іноземної валюти 
заповнює графи розділу 3 таким чином: 
гр. 1, 4, 6, 7 - відповідно до їх назв; 
гр. 2 - дата і час відключення електроенергії; 
гр. 3 - запис про причину незастосування РРО; 
гр. 5 - підпис, ініціали, прізвище касира, за зміну якого було відновлено постачання електроенергії. 

 
 

  



 
 

 

  Форма № 7-РРОВ 
 

Дата реєстрації в органі доходів і зборів _______________ 
Номер реєстрації в органі доходів і зборів ______________ 

 

ЗАЯВА 
про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти 

Необхідне позначити знаком "Ц" або "+" 

  
  

 

Юридична особа 
Відокремлений підрозділ національного 
оператора поштового зв'язку 

  
  

 

Реєстрація 
Перереєстрація у зв'язку із 

    ____________________________________ 
(зазначити) 

 

1 
 

Найменування органу доходів і зборів, у якому здійснюється реєстрація 

  (перереєстрація) журналу використання РРО 

    
 

 

2 

 
 

Дані щодо суб'єкта господарювання 

  найменування   
 

  податковий номер    

 

3 
 

Дані щодо уповноваженої фінансової установи 

  найменування   
 

  податковий номер    

 

4 
 

Дані щодо РРО 

  фіскальний номер    

  модель (модифікація)   
 

  заводський номер    

  версія програмного забезпечення 
 

  модель зовнішнього модема*   
 

  заводський номер зовнішнього модема*    

Додаток 8 
до Порядку реєстрації та 
застосування реєстраторів 
розрахункових операцій, що 
застосовуються для реєстрації 
операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти 
(пункт 2 глави 5 розділу II) 



 

5 
 

Дані щодо журналу використання РРО 

  номер журналу, який реєструється 
(перереєструється) 

   

  серія та номер засобу контролю журналу    

  кількість аркушів ____________________ 
 

____________ 
* Графа заповнюється в разі наявності у РРО зовнішнього модема. 

 

Аркуш 1 
 

6 
 

Журнал використання РРО призначено для застосування у пункті обміну іноземної валюти 

  реєстраційний номер пункту обміну іноземної валюти   
 

  місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти   

    
 

 

7 
 

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною 
 

_____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

  ____________________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

М. П.     

 

8 
 

Дані про розгляд заяви та реєстрацію журналу використання РРО 
(заповнюються посадовими особами органу доходів і зборів) 

 

Результати обробки заяви 

     Журнал зареєстровано          Відмовлено в реєстрації журналу 

Причина відмови в реєстрації журналу використання РРО 
___________________________________________________________________________________ 

Посадова особа органу доходів і зборів 

__________________________ 
(прізвище та ініціали) 

______________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

  

Дата реєстрації журналу       "___" ____________ 20__ року 

Посадова особа органу доходів і зборів, відповідальна за внесення даних до інформаційної 
системи Міндоходів України 

__________________________ 
(прізвище та ініціали) 

______________ 
(підпис) 

"___" ____________ 20__ року 

 
 

 

Аркуш 1 сторінка 2 

 


