
ЗМІНИ В ВЕРСІЇ 7.6 

 

Регламентовані звіти 
− У зв’язку з введенням нових бланків пакета «Податкової декларації з ПДВ» (J0200121) 

реалізовано передачу нових форм за допомогою інтеграції з 1С.  

− Реалізовано можливість передачі бланка «Уточнюючий розрахунок податкових 

зобов'язань з ПДВ» (J0217021, F0217021) з додатками. 

− Додано можливість передачі нових версій звітів: «1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва» (S0110012) та «1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва» (S0111004). 

− Відкориговано період відображення документа «Податкова декларація з ПДВ» (J0200121, 

FJ0200121) у M.E.Doc після передачі з 1С. 

− Доопрацьовано перенесення значення графи «оригінали митних декларацій …» при 

перенесенні документа «Податкова декларація з ПДВ» із 1С у M.E.Doc. 

 

Первинні документи 

− Відкориговано перенесення одиниці виміру при передачі документа 1С82АВР0 із 1С у 

M.E.Doc. 

− Доопрацьовано передачу документа «Акт звіряння» (1С82А3). Відкориговано передачу із 

1С у M.E.Doc документа «Видаткова накладна» (1С77ВН). 

− Відкориговано перенесення даних у графи «Прибуткової накладної» (у 1С) та додавання 

новоствореної номенклатури у довідник при передачі «Видаткової накладної» (1C82BH0) 

із M.E.Doc у 1С. 

− Відкориговано заповнення графи «ознака імпортованого товару» у ПЗ M.E.Doc при 

передачі документа «Податкова накладна» із 1С. 

− Відкориговано заповнення графи «Розрахунковий документ» при передачі документа «Акт 

реалізації товарів та послуг» у ПЗ M.E.Doc. 

− Відкориговано перенесення у M.E.Doc документа «Акт виконаних робіт», що був створений 

у 1С через меню «ОКАЗАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ». 

− Відкориговано перенесення документа 1С82РАХ0 «Рахунок на оплату» із M.E.Doc у 1С. 

− Відкориговано перенесення значення дати реєстрації при передачі у 1С документа 

«Розрахунок коригування», що  зареєстрований у ЄРПН. 

− Доопрацьовано передача суми з ПДВ при перенесенні документа 1С82АВР із M.E.Doc у 1С. 

− Доопрацьовано заповнення банківських реквізитів підприємства-продавця при передачі 

«Видаткових накладних» із 1С у M.E.Doc. 

 

Передача даних 
− Реалізовано підтримку конфігурації 1С BAS Бухгалтерія. Редакція 2.1. 



− Відкориговано передачу документів по коду ЄДРПОУ з урахуванням коду філії із модулів 

«Первинні документи» та/або «Регламентовані звіти» за умови зазначення коду філії у опції 

«Передаем в M.E.Doc». 

− Доопрацьовано передачу документів із M.E.Doc у 1С для випадку, коли контрагент не 

знайдений у 1С, або ж реквізити контрагента не співпадають з зазначеними у 1С. Передача 

таких документів не здійснюється.  


