ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.220

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 22 березня 2018 року набуває чинності постанова Кабінету
Міністрів України № 117 від 21.02.2018 «Про затвердження порядків з питань
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних». Отже, з 22 березня 2018 року знову запрацює
процедура зупинення реєстрації ПН/РК.

ДОВІДНИКИ
Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2018 р.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Нові форми: на виконання постанови КМУ № 117 від 21.02.2018 додано нові
форми, початок дії з 22.03.2018 р.:
1.

2.

Відображення
документів:

документів

реалізовано

у

розділі

Реєстр

первинних

J1412403

РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в
ЄРПН

F1412403

РІШЕННЯ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в
ЄРПН

Відображення документів реалізовано у модулі Звітність - Реєстр звітів:
J1412303

РІШЕННЯ

про

врахування/неврахування

Таблиці

даних

платника податків

3.

J1313201

Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних

J1313301

Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про
відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових
накладних

J1413201

РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

J1413301

Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303

РІШЕННЯ про врахування/неврахування
платника податків

F1313201

Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313301

Заява про відкликання скарги на рішення комісії ДФС про
відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових
накладних

F1413201

РІШЕННЯ комісії з питань розгляду скарг

F1413301

Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

Таблиці

даних

Реалізовано можливість подання пакету форм:
J1313201

Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних

J1360102

Документ довільного
документів)

F1313201

Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних

F1360102

Документ довільного
документів)

формату

формату

(для

(для

подання

подання

сканкопій

сканкопій

де J1313201 (F1313201) - головний документ, J1360102 (F1360102) підпорядкований документ. Пакет може містити кілька підпорядкованих
документів J1360102 (F1360102).

4.

Реалізовано можливість додавання підпорядкованого документа у формі:
J1313201

Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201

Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в
Єдиному реєстрі податкових накладних

Додавання підпорядкованого документа J1360102 (F1360102) здійснюється
по виконанню команди Додати вкладення на вкладці Наступні дії у вікні
відкритого документа J1313201 (F1313201).
5.

Реалізовано можливість перегляду вкладення у формі:
J1360102

Документ довільного
документів)

формату

(для

подання

сканкопій

F1360102

Документ довільного
документів)

формату

(для

подання

сканкопій

Перегляд вкладення відбувається по натисканню посилання Натисніть, щоб
переглянути (графа Документ у форматі base64) у вікні відкритого
документа.

Державна казначейська служба
Зміни:
FPERV013

Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи
своїх повноважень

FINB0002

Форма №1-дс Баланс

FINR0002

Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FING0002

Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0002

Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0002

Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

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:
Змінено алгоритми контролю для рядка 1200, графи 3, 4 форми:
S3000308

Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству
культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Новий звіт, реалізовано нові форми початок дії з 01.01.2018 р., період подання
місяць, терміни подання не пізніше 5-го числа місяця, який слідує за звітним:
K7MD1S18

Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими
програмами

K7MD1Z18

Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS18

Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ18

Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:
MKP11001

ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності
державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
1.

При створенні форми:
UOP90701

Додаток 7. Показники фінансово-економічної
державного (казенного) підприємства

діяльності

реалізовано автоматичне перенесення даних у рядки 10.2, 11.2, 12.3, 12.4,
15.3, 15.4 графи 4 із графи 4 форми поточного періоду:
UOP20211
2.

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

При створенні форми у періоді Рік:
UOP00307

Показники виконання фінансового плану

1)

реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про
підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 2 Факт
відповідного періоду минулого року таблиці 6 Інформація до
показників виконання фінансового плану із форми UOP00307 за
попередній рік;

2)

реалізовано автоматичне перенесення даних у пункт 1 Дані про
підприємство, персонал та витрати на оплату праці графи 3 План
звітного періоду таблиці 6 Інформація до показників виконання
фінансового плану із форми за попередній рік:
UOP00107

Фінансовий план підприємства

Дані переносяться з пункту 1 Дані про підприємство, персонал та
витрати на оплату праці графи 5 Плановий рік таблиці Інформація
до фінансового плану;

3)

реалізовано контроль даних на рівність.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи
Реєстр первинних документів
1.

Реалізовано можливість групового замінення значень графи 4 Податкової
накладної та графи 5 Розрахунку коригування (умовне позначення).
У вікні Групова обробка полів ПН/РК додано опцію Одиниці виміру
товару/послуги (заміна).
Для групового заміщення значень граф умовне позначення необхідно
встановити опцію Одиниці виміру товару/послуги (заміна) та обрати
необхідне значення з довідника:

Зверніть увагу, при груповому заповненні граф умовне позначення
виконується не лише заповнення пустих полів, а й замінення існуючих
значень.
Групове заміщення значень полів виконується по виконанню команди меню
Правка - Групова обробка полів ПН/РК.
2.

Відкориговано друк Квитанції №1 у PDF.

3.

Доопрацьовано СОМ-метод для роботи з первинними документами.

Облік ТТН
Доопрацьовано графічне відображення
товарно-транспортних накладних.

підписів

для

документів

Реєстру

Адміністрування
Сертифікати
Змінились контролі заповнення заявок:
Z0200106

Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат
підписувача ЕЦП

Z0200108

Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

зокрема, поле Ім'я підписувача тепер заповнюється повністю.

Звітність
Єдиний внесок
Реалізовано можливість друку у PDF із закритого вигляду для документів пакетів
звітності ЄСВ.
Для друк у PDF необхідно виділити потрібний документ пакету у таблиці розділу
та обрати одну з команд:
-

пункт меню Файл - Друк в PDF;

-

пункт контекстного меню Друк в PDF.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2018 р. - 100,9 %.

