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Урок 58: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Технічні вимоги до ЕККА, які затверджені рішенням Державної міжвідомчої 

експертної комісії з ЕККА (Протокол №2 від 6.07.95), передбачають: 

п. 2.1 — ЕККА повинен мати корпус, конструкція якого не дає змоги 

безконтрольного доступу до функціональних блоків ЕККА і зокрема до блоку 

фіскальної пам'яті; 

п. 2.2 — ЕККА повинен пломбуватись; пломба має бути на поверхні корпусу і 

бути доступною для швидкого візуального визначення її цілісності. Фіскальна 

пам'ять повинна пломбуватись окремо; 

п. 2.3 — ЕККА повинен мати годинник-календар реального часу, який працює 

незалежно від підключення ЕККА до електроживлення і виключає необхідність 

занесення дати та часу перед початком роботи; 

п. 2.5 — ЕККА повинен забезпечувати збереження інформації в оперативній 

пам'яті та в годиннику-календарі при виключенні електроживлення не менш як 

на 1440 годин; 

п. 2.6 — ЕККА повинен забезпечувати неможливість занесення злітної 

інформації до блоку фіскальної пам'яті, якщо в годиннику-календарі встановлена 

дата, яка передує даті останнього денного звіту; 

п. 2.7 — ЕККА повинен забезпечувати неможливість зміни або знищення 

алгоритмів роботи, інформації в оперативній і фіскальній пам'яті та зміни дати у 

годиннику-календарі без пошкодження пломб або корпусу ЕККА; 

п. 2.8 — ЕККА повинен забезпечувати друк паперової контрольної стрічки а 

єдиному робочому циклі з касовими чеками, на якій відображаються в копії 

реквізити і показники виданих покупцям касових чеків; 

п. 2.10 — ЕККА повинен автоматично блокуватись у випадках: зниження 

напруги електроживлення нижче значення, що вказано в технічних умовах на 

конкретний ЕККА; відсутності чекової і контрольної стрічки; відімкнення 

механізму друку; порушення послідовності виконання операцій, яка передбачена 

алгоритмом роботи; перевершення розрядності чисел, які обробляються; 

переповнення, несправності або відокремлення фіскальної пам'яті; 

п. 3.1 — ЕККА повинен забезпечувати друк та видачу касового чека, всі 

назви і літерні скорочення якого виконані державною мовою і який містить: 

назву та місцезнаходження підприємства; ідентифікаційний (заводський) номер; 

фіскальний (реєстраційний) номер, що надається податковою інспекцією; 

послідовний номер касового чека; дату і час видачі касового чека; найменування 

кожного товару; вартість та код ставки ПДВ кожного товару; кількість та ціну 

товару; загальну вартість усіх придбаних товарів (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 фіскальний чек 
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п. 3.2 — ЕККА повинен забезпечувати щоденний друк та видачу фіскального 

звітного чека, який містить: ідентифікаційний та реєстраційний номери ЕККА; 

коди та ставки ПДВ у відсотках; суми денних оборотів з реалізації товарів по 

кожній ставці ПДВ окремо; суми ПДВ по кожній ставці ПДВ окремо; суму 

денного обороту з реалізації товарів, яка не підлягає оподаткуванню; загальну 

суму денного обороту з реалізації товарів; кількість касових чеків виданих за 

день; дату і час видачі фіскального звіту; 

п. 3.4 — ЕККА повинен виконувати періодичні звіти з фіскальної пам'яті за 

будь-який відрізок часу з початку його експлуатації; 

п. 5.1 — залежно від конструкції і функціональних можливостей ЕККА 

поділяються на портативні, автономні стаціонарні і системні; 

п. 5.2 — кількість товарів, що програмується, повинна бути не менше: 100 — 

для портативних, 200 — для стаціонарних і 2000 — для системних ЕККА; 

п. 5.7 — знаки, які друкуються ЕККА на паперових носіях, повинні бути 

чіткими, легко читатися та не допускати розбіжного тлумачення. 

 

Рекомендую переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtidTX7HvJ8  
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