ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.002

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
1.

Змінено контроль допустимого відхилення суми ПДВ до +/- 0,50 грн для рядків III та IV
Розділу А у формах:
J1201009

Податкова накладна

F1201009

Податкова накладна

та рядків I та II Розділу А у формах:

2.

J1201209

Додаток №2

F1201209

Додаток №2

Реалізовано можливість групового копіювання з одного пакету документів у інший для
форм:
J1360102

Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102

Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Державна казначейська служба
Зміни
Повідомлення про помилку при
інформаційним повідомленням:
S0800108

введенні

від’ємних

значень

у

графі

2

замінено

1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних

послуг та електроенергії

Облікові документи
Зміни
Відкориговано автоматичний розрахунок для форм:
S0200122

Форма 503 (з дес. зн.). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за
договором з нерезидентом

S0200123

Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за
договором з нерезидентом

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ
Державна фіскальна служба
Реалізовано підказки, загальні та до полів форм:
J0103507

Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи - юридичної
особи

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Звітність державних підприємств
Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств
Зміни:
1.

Відкориговано експорт у Excel для підписаної та/або відправленої форми, що
виконується за допомогою додаткової програми обробки:

2.

3.

S3000308

Показники виконання фінансового плану

S3000108

Фінансовий план підприємства

Змінено дату початку дії з 01.01.2018 на 01.01.2017 для форм:
FRZVIT01

Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00001

Додаток 1 до Методики

MFD00002

Додаток 2 до Методики

MFD00003

Додаток 3 до Методики

MFD00004

Додаток 4 до Методики

MFD00005

Додаток 5 до Методики

MFD00006

Додаток 6 до Методики

MFD00007

Додаток 7 до Методики

Змінено порядок розрахунку по графам 8, 11, 14, 17 та 20 у формі:
SM100405

4.

Дод.4.
Показники
виконання
фінансових
господарювання, що належать до сфери управління

планів

суб'єктів

Для розділу VII Кредитна політика форми:
S3000108

Фінансовий план підприємства

реалізовано:


перенесення даних в графу 3 з відповідних рядків форми S3000308 за минулий
рік;



перенесення даних в графу 4 з відповідних рядків форми S3000108 за минулий
рік;



автоматичне заповнення графи 6 після перерахунку з 5 розділу Таблиці 6.

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:
UOP03002

Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління

НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ,
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України
Нові звіти
Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - щомісячно:
NOIZBP01

Збирання пізніх культур

NOIZBR01

Збирання ранніх культур

Початок дії - з 31.03.2018 р.; період подання - І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік:
NOICSF01

Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних
господарств мережі НААН у соціальну сферу села

Зміни
У графі 6 підключено довідник Селекція (вітчизняна/зарубіжна) та реалізовано можливість
вибору значення тільки із довідника для форми:
NOISAN01

Сортовий аналіз

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова,
статистична звітність та форми моніторингу
Зміни
Реалізовано експорт у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки для форми:
PE000308

Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оптимізовано механізм перевірки коректності адрес електронної пошти відповідно до
переліку e-mail адрес, щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з Указом Президента
від 15.05.2017 №133.

Моніторинг користувачів
1.

Доопрацьовано механізм перевірки з’єднання з проксі-сервером для клієнт-серверної
версії програми.

2. Доопрацьовано механізм перезапуску служби ZvitGrp із Моніторингу користувачів
для клієнт-серверної версії програми. Якщо у користувача недостатньо прав для
перезапуску служби, виконується запит на підвищення прав. Користувачу пропонується
ввести логін та пароль облікового запису, що має необхідний рівень прав у операційній
системі.

Звітність
Єдиний внесок
У Додатку 4 Таблиця 1 (J3040111, F3040111) змінено алгоритм підрахунку кількості інвалідів
для поля Середньооблікова чисельність штатних працівників, яким встановлена
інвалідність з Таблиці 6 (J3040611, F3040611).

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2018 р. - 100,8%.

