
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.214

ДОВІДНИКИ

1. Оновлено  довідник  Ставки  екологічного  податку  станом  на
01.01.2018  р.  Довідник  підключений  у  формах  додатків  до  Податкової
декларації екологічного податку (J0302004, F0302004).

2. Оновлено  довідник  Типи  об'єктів  оподаткування станом  на
25.01.2018  р.  Довідник  підключено  у  формах  Ф.  20-ОПП  Дод.  10  до
Порядку обліку платників податків і зборів (J1312002, F1312002). 

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти Фінансова звітність держпідприємств, початок дії з 01.01.2018 р.:

1. На  виконання  наказу  Міністерства  фінансів  України  №  1541  від
28.12.2009  р.  у  редакції  наказу  Міністерства  фінансів  України  №  976  від
29.11.2017 р. реалізовано бланки, період подання квартал, півріччя, 9-місяців,
рік, у терміни подання Декларації з податку на прибуток:

J0903202 Форма №1-дс Баланс

J0903302 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

J0903402 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал



2. На  виконання  наказу  Міністерства  фінансів  України  №  977  від
29.11.2017  р.  реалізовано  бланк,  період  подання  рік,  у  терміни  подання
Декларації з податку на прибуток:

J0903601 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Форми  включені  у  комплекти  Неприбуткові  організації та  Бюджетні
організації.

Для  вказаних  кодів  форм  №1-дс,  №2-дс,  №3-дс,  №4-дс,  №5-дс  реалізовано
перенесення  даних  із  форм  Державної  казначейської  служби (FINB0002,
FINR0002,  FING0002,  FINV0002,  FINP0002)  по  виконанню  команди  Виконати
додаткову  програму обробки  -  Дані  з  … у  вікні  відкритого  документа  на
вкладці Наступні дії.

Бланки розташовано у папці  Фінансова звітність держпідприємств розділу
Державна фіскальна служба.

Зміни  :  

1. Оновлено pdf-формат для форми: 

F1401801 Відповідь на запит про суми виплачених доходів та утриманих
податків з Державного реєстру фізичних осіб

2. Збільшено максимальну кількість символів у полі Підстава та полі За у
формах:

PD030205 Прибутковий касовий ордер (з контрагентами)

PD030206 Прибутковий касовий ордер (із співробітниками)

PD030104 Видатковий касовий ордер

3. При наявності у пачці кількох додатків

J0138101 Відомості  про  наявність  земельних  ділянок  -  Додаток  до
податкової  декларації  платника  єдиного  податку  четвертої
групи



реалізовано  можливість  автоматичного  створення  нової  пачки  звітності
(J0103803  з  додатками  у  періоді  рік  2018)  з  попередньої  версії  пачки
звітності J0103802. 

Для перенесення даних достатньо виконати програму обробки у вікні одного з
Додатків  у  пачці  звітності  J0103802 (на  вкладці  Наступні  дії виконати
команду Виконати додаткову програму обробки - Створення J0138103
(рік 2018). 

При виконанні програми обробки будуть перенесені всі дані табличних частин
додатків у відповідний створений додаток. Кількість додатків в новій пачці
відповідатиме кількості додатків пачки, з якої створено нову пачку звітності.

4. Оновлено програму перенесення даних статистичних звітів для форм: 

J0900108 Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

J0900207 Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)

J0900904 Форма №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

J0901005 Форма №4 Звіт про власний капітал

J0901602 Форма  №3-н  Звiт  про  рух  грошових  коштiв  (за  непрямим
методом)

J0901106 Форма  №1-м,  2-м  Фінансовий  звіт  суб'єкта  малого
підприємництва

J0901203 Форма  №1-мс,  2-мс  Спрощений  фінансовий  звіт  суб'єкта
малого підприємництва

J0901301 Форма №5 Примітки до річної фінансової звітності

Перенесення  даних  виконується  у  вікні  відкритого  документа  на  вкладці
Наступні дії по команді Виконати додаткову програму обробки - Дані з
…



Державна служба статистики

Новий квартальний звіт, початок дії з 01.01.2018 р., термін подання 15 днів
після звітного кварталу, без можливості подання у електронному вигляді:

S0700712 2-буд. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом
об'єкт

Зміни:

S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств.

Державна казначейська служба 

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го
числа місяця, який слідує за звітним:

F2MD18 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F2MVAL18 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F2MM18 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F4_1MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

F4_1MM18 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

F4_2MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих



за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM18 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

F4_3MM18 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

F43MD118 Ф  №4-3д.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)

F43MM118 Ф  №4-3м.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)

F4_4MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на  виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного
розвитку регіонів

F7MD1S18 Ф  №7д.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S18 Ф  №7м.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MM1Z18 Ф  №7м.1  (заг.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами



F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

FENERG03 Дані  про  стан  розрахунків  головних  розпорядників  бюджетних
коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА 

ВІДОМСТВ

ДФС (бюджет) 

Бюджетна,  кошторисна  та  спеціальна  управлінська  звітність  для  підвідомчих
організацій  Державної  фіскальної  служби  (обласні  та  регіональні  підрозділи,
митниці)

Нові місячні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання не пізніше 5-го
числа місяця, який слідує за звітним:

FS41MD18 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

FS42MD18 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень



FS43MD18 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

FS44MD18 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на  виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного
розвитку регіонів

FS7D1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:

FSFINP02 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству
культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо) 

Зміни:

KINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство соціальної політики

Звіти  Світового  банку,  звіти  з  праці  та  бюджетна  звітність  для  установ,
підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

PINP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності



КМДА

Фінансова,  статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств,  що
звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни:

KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Змінено механізм роботи з дублікатами документів для ПН та РК, для яких відсутні
квитанції  про  реєстрацію.  При  отриманні  такого  документу  з  ЄРПН  дублікат
переміщується до корзини.

Шаблони первинних документів

1. Реалізовано  можливість  додавання  QR-кодів  у  бланки  первинних
документів. 

Для додавання QR-коду необхідно у  Конструкторі шаблонів для обраного
бланку  документа  створити  нове  поле.  У  властивостях  поля  проставити
відмітку Штрих-код, обрати тип штрих-коду QR-CODE, вказати його розміри
(ширину та висоту).

2. Додано  новий  атрибут  шаблона  первинного  документа  Заборона
копіювання опублікованого шаблону. 

Якщо  атрибут  встановлено,  після  публікації  такого  шаблона  операції
копіювання та експорту шаблона будуть доступні  лише для організації,  що
створила шаблон. 



Атрибут можливо встановити під час створення, копіювання або редагування
шаблона,  натиснувши  кнопку  Атрибути у  вікнах  Новий  шаблон,
Копіювання шаблона або Редагування шаблона. 

 Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Для  більш  коректного  формування  звітності  з  ПДВ  реалізовано  можливість
перевірки  термінів  реєстрації  ПН/РК  у  Реєстрі  виданих  та  отриманих  ПН.
Перевірку можливо здійснити одним із способів:

  виконавши команду меню Правка - Перевірити документ;

  натиснувши клавішу F4;

  натиснувши кнопку  панелі інструментів.

Перелік  ПН/РК,  для  яких  було  виявлено  порушення  термінів  реєстрації,
наводиться у нижній частині вікна програми на вкладці Протокол перевірки.

 Адміністрування

Сертифікати

Додано валідацію e-mail адреси на належність до сервісів компаній "Яндекс" та
"Mail.ru"  при  формуванні  заявок  на  перевидачу  та  продовження  терміну  дії
сертифікатів.

 Зарплата



Звіти

Оновлено звіти розділів Платіжні відомості, Банк та каса згідно з постановою
НБУ від 29.12.2017 р. №148.

Експорт та імпорт даних

Доопрацьовано експорт у форматі ДКУ для форм: 

F7MD1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1S18 Ф  №7д.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MM1Z18 Ф  №7м.1  (заг.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MM1S18 Ф  №7м.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MMS18 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ18 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7D1Z18 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS18 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ18 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами




