ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.007

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1.

Згідно з Законом України від 19.12.2019 р. № 402-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину
та інших корисних копалин» оновлено Довідник УКТ ЗЕД.

2.

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2020 р.
ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:
− Довідник № 97/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
− Довідник № 97/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ
Державна податкова служба
Зміни:
1.

Доопрацьовано відображення полів, що містять номера телефонів:
J1312102

2.

Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Відкориговано відображення, експорт та імпорт полів, що містять значення «нуль» у
табличній частині форм:
J0210401

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу
(отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

F0210401

Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу
(отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

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.

SM100505
Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління
до контролю консолідованого звіту додано форму SS100152 (SS100153)

2.

SM100603
Дод.6.
Показники
фінансово-господарської
господарювання, що належать до сфери управління

діяльності

суб'єктів

до контролю консолідованого звіту додано форму SS100252 (SS100253)

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств
Зміни:
Додано рядок 17.22 "заборгованість із профвнесків" у формі:
MOU90701

Додаток 7. Показники
(казенного) підприємства

фінансово-економічної

діяльності

державного

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Реєстрація нового підприємства
Відкориговано збереження налаштувань електронної пошти при створенні підприємства у
ручному режимі, на основі даних із сертифікатів.

Звітність
Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Додано новий довідник Види страхування.
Довідник підключений у формі (R1050101) Актуарний звіт (страхування, інше, ніж
страхування життя) у полях Вид страхування. Форма належить пакету (R0001001)
Таксономія для страховиків 210_310.

