ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.019

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
З метою підвищення зручності заповнення Таблиці 5 Додатку 4 впроваджено
новий довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 (користувача) та
змінено алгоритм його застосування.
Довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 (користувача), який
підключений до граф 12 - 14 Таблиці 5 Додатку 4, під час встановлення
оновлення автоматично заповниться даними про професійні назви роботи, що
містяться у вже зареєстрованих звітах користувача. Таким чином, для кожного
підприємства створюється персональний класифікатор професій, який містить
інформацію лише про ті назви роботи, що необхідні для певного підприємства.
Надалі користувачі матимуть можливість доповнювати класифікатор професій
за власними потребами. У вікні нового довідника можливо власноруч ввести
код КП та професійну назву роботи, або, натиснувши кнопку З довідника,
обрати професію з Класифікатора професій ДК 003:2010 (який оновлено):

Будьте уважні при самостійному введенні інформації у довідник, переконайтеся
у коректності даних, що вводяться.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни
1.

Оновлено електронні формати xsd (збільшено кількість рядків до 999999) для
форм:
J0112816

Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств

J0152816

Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств (с/г виробника)

J0182804

2.

Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств (річна)

Оновлено електронні формати pdf для форми:
F1360102

Документ довільного
документів)

формату

(для

подання

сканкопій

Інша звітність
Нова форма, початок дії - з 01.11.2018 р.; подання - за потреби:
PD012402

Звіт про здійснені відрахування та виплати

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. За наявності у пакеті PROZVI01 форми:
SS110011

1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

та форми Єдиного вікна:
S0110011

1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

контроль для граф 16 та 17 реалізовано інформаційним повідомленням .

За наявності у пакеті PROZVI01 форми:
SS100113

Ф1. Баланс

та форми Єдиного вікна:
S0100113

Ф1. Баланс

контролі залишилися без змін.
2.

Реалізовано додаткову програму обробки з експорту даних у форматі Excel з
підписаної або відправленої форми:
S3000109

3.

4.

Фінансовий план підприємства

Реалізовано підказку по заповненню полів для форм моніторингу пакету
PROZVI01:
SM100204

Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що
належать до сфери управління

SM100305

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

SM100405

Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління

SM100505

Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління

SM100603

Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання, що належать до сфери управління

SM100703

Дод.7.
Коефіцієнтний
аналіз
діяльності
господарювання, що належать до сфери управління

SM100804

Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансовогосподарської діяльності суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління

суб'єктів

Змінено формат полів у графах 3 - 12 (дозволено введення як текстових, так і
цифрових символів):

SM100963

5.

Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення
стосовно державного майна суб'єкта управління

Внесено зміни при заповненні форм з відміткою «Плановий» у періоді Рік
2018:
MFD00001

Додаток 1 до Методики

MFD00002

Додаток 2 до Методики

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності
державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Нова форма початок дії - з 01.01.2018 р.; подання - Рік:
UOP00109

Фінансовий план підприємства

Реалізовано перенесення даних з форми версії UOP00107, створеної в періоді рік
2018, у форму UOP00109, створену у цьому ж періоді. Перенесення даних
виконується за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії
форми UOP00109.

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності
державних підприємств
Зміни
MOU90701

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

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

діяльності

Первинні документи
Реєстр первинних документів
1.

Скасовано можливість застосовувати команду Заблокувати документ до
первинних документів, що мають статус Затверджено контрагентом або
Відхилено контрагентом.

2.

Відкориговано відображення статусу первинного документа у таблиці реєстру
на стороні контрагента після роздільного затвердження документа.

Автоматична обробка документів
Реалізовано можливість додавати ідентифікатор контрагентів (ЄДРПОУ, ІПН) у
назву файлів первинних документів, що експортуються у форматах pdf або
pdf+p7s за допомогою розділу Відправка первинних документів
автообробником контрагенту - Автоматичний експорт документів після
отримання відповіді від контрагента.
Також, для зручності аналізу експортованих документів, реалізовано можливість
налаштувати збереження експортованих файлів у підпапках, назви яких
відповідають ідентифікатору (ЄДРПОУ) контрагента.
У налаштуваннях розділу Відправка первинних документів автообробником
контрагенту - Автоматичний експорт документів після отримання
відповіді від контрагента додано опції:
·

Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) контрагента в ім'я файлу якщо опція встановлена, на початку імені файла, що експортується,
додаватиметься код ЄДРПОУ та, у разі наявності, ІПН контрагента. У випадку
експорту типу PDF + підписи P7S, ЄДРПОУ та ІПН контрагента додається до
імені кожного файла у архіві та до імені архіву, що експортується.

·

Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ контрагента) - у каталозі, який
обраний у полі Шлях, створюються підкаталоги з іменем, що є кодом ЄДРПОУ
контрагента з експортованого первинного документа, файли, що
експортуються, розміщуються у цих підкаталогах.

Опції активні та можуть бути застосовані до експорту тільки за умови, якщо
обрано тип експорту PDF з підписами або PDF + підписи P7S.

Доопрацювання також
обробки документів.

виконано

у

сервісі

Універсальної

автоматичної

Звірка документів з ЄРПН
Відкориговано відображення інформації звірки з ЄРПН та даних щодо запитів на
дату. Якщо на панелі Фільтр обрано кінцеву дату інтервалу, що дорівнює або
перевищує поточну дату, або ж обрано період поточного місяця, у вікні модуля
буде відображено дані звірки за період до поточної дати. Дані на поточну дату у
результатах не відображаються.
Доопрацювання також виконано для розділу Облік акцизного податку Звірка документів з ЄРАН.

Звітність
Реєстр звітів
Реалізовано можливість створювати звіт 1ДФ у всіх звітних періодах на основі
довідників Співробітники, Пайовики або Інші.
При створенні звіту додано вікно, у якому можливо обрати потрібний довідник:

Для створення звіту оберіть потрібні довідники, встановивши відповідні позначки,
та натисніть кнопку Так. Буде створено звіт на основі даних обраних довідників.
Довідник Співробітники обраний за замовчуванням.
При натисканні кнопки Відміна, незалежно від обраних довідників, створюється
порожній звіт, який можливо заповнити вручну.

ЄСВ
Відкориговано контролі до Таблиці 5 Додатка 4 (J3040512, F3040512) у минулих
періодах.

Додатки ПФУ
Відкориговано процедуру перевірки Додатку 6
відображення статусу документа у таблиці розділу.

у

періоді

2010

рік

Довідки державних органів
Інформаційна довідка
Реалізовано можливість відправки запитів та отримання витягів у електронній
формі за формами:

та

J1303801

Ф.1-ЗРC Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників

J1438101

Ф.1-ВРС Витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи
або відокремленого підрозділу)

J1403801

Ф.1-ДРС Довідка з реєстру страхувальників

F1303801

Ф.1-ЗРC Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників

F1438201

Ф.2-ВРС Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну
професійну діяльність)

F1438301

Ф.3-ВРС Витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка
бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового
державного соціального страхування)

F1403801

Ф.1-ДРС Довідка з реєстру страхувальників

Форми запитів доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна
довідка - Іншу довідку.

Адміністрування
Сертифікати
Реалізовано перенесення значення для поля Тип населеного пункту із Картки
підприємства у Майстер створення заявок на сертифікати.

Інтеграція
Доопрацьовано методи GetTemplates
опублікованими шаблонами.

та

GetTemplate

для

роботи

з

Довідники
Номенклатура товарів та послуг
У довіднику Номенклатура збільшено довжину поля Артикул до 25 символів.

Зарплата
Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2018 р. - 101,9 %.

Реєстр документів
Для розділів Лікарняні, Лікарняні по догляду за дитиною, Лікарняні по
вагітності додане поле Причина захворювання.

