
Короткий опис змін нових чеків у форматі JSON до фіскальної техніки 

«MG» виробництва «Хелп Мікро» 
 

//виплата готівки власнику ЕПЗ 

{"CP":[ 

{"P":{"no":4,"sum":100.00, "fee":2.00, "rrn":12345678, "bank":"Рога та копита", 

"card":"5166********0982", "term":"S1KI0NLY","authcode":390546}} 

]} 

 

"CP": - ознака чека виплати коштів держателю ЕПЗ (електронного платіжного засобу) 

"no": - номер  БЕЗГОТІВКОВОГО  виду  оплати  в  таблиці  оплат (як правило КАРТКА) 

"sum": - сума виплаченої готівки (в таблиці оплат це завжди перший вид) 

"fee": - комісія  банку, у разі наявності. Тобто з клієнта зніметься 102  грн,  а  виплатиться  100  грн 

готівки - різниця іде в банк, а не 

         власнику РРО. 

 

"authcode": - код авторизації платежу 

"bank":     - назва банку 

"card":     - номер картки клієнта 

"rrn":      - RRN (Reference Retrieval Number) платежу 

"term":     - номер платіжного термінала 

 

//Продаж та розрахунок карткою 

{"F":[ 

{"S":{"code":1,"price":100.00,"qty":2.000,"name":"Товар 1","tax":1}}, 

{"S":{"code":200,"price":100.00,"name":"Товар 200","tax":1}}, 

{"P":{"no":4,"sum":300.00, "fee":2.00, "rrn":12345678, "bank":"Рога та копита", 

"card":"5166755628000982", "term":"S1KI0NLY","authcode":390546}} 

]} 

 

"no":  -  номер  БЕЗГОТІВКОВОГО  виду  оплати  в  таблиці  оплат (як правило КАРТКА); 

"sum": - сума оплати; 

"fee": - комісія  банку, у разі наявності. Тобто з клієнта зніметься 302  грн, а магазин отримає 300 грн. - 

різниця іде в банк; 

 

"authcode": - код авторизації платежу 

"bank":     - назва банку 

"card":     - номер картки клієнта 

"rrn":      - RRN (Reference Retrieval Number) платежу 

"term":     - номер платіжного термінала 

 

//продаж з акцизними марками та кодом УКТ ЗЕД 

{"F":[ 

{"S":{"code":6,"uktzed":1234567890, "price":100.00,"qty":2.000,"name":"Товар 

6","tax":1,"excise":[{"stamp":"АВ ВП 26 ADDB 778549"},{"stamp":"АВ ВП 26 ADDB 778550"}]}}, 

{"S":{"code":200,"price":100.00,"name":"Товар 200","tax":1,"excise":[{"stamp":"АВ ВП 26 ADDB 



778551"}]}}, 

{"P":{"no":1,"sum":300.00}} 

]} 

 

"uktzed": - УКТ ЗЕД код товарної категорії (чи якось так називається). 

            Товар  на  протязі  зміни  (періоду)  може  продаватися лише з цим кодом 

            або лише  без  нього,  також слідкується за співпадінням цього коду при 

            продажі (аналогічно до назви та податкової групи); 

"excise": - масив  з  номерами  акцизних  марок (кількість марок у масиві повинна дорівнювати 

кількості товару в штуках - інакше буде 

            повідомлення про помилку) 

 

Також  з  протоколу викинуто підтримку друку чеків у текстовому форматі (залишився тільки JSON) 


