
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.203

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

S0210110 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S2702911 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських
культур, плодів, ягід та винограду

Пенсійний фонд

P0103504 Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ. пенс. страх. з
послуг стільникового рухомого зв'язку

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

1. УВАГА! Відповідно до роз'яснень ДФСУ для пакету J/F1312302 не передбачена
можливість подання кількох J/F1360102. Пакет повинен містити лише один додаток.
Скасовано можливість дублювання форми Документ довільного формату (для
подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102) у пакеті.

2. Приведено у відповідність до роз'яснень ДФСУ перенос від'ємного значення з рядка
4.1.3РІ Додатка ЦП Декларації про прибуток (J0110316, J0180304, J0150316) до
рядка 4.1.3ЦП Додатка РІ (J0111816, J0181804, J0151816).



ДФС (бюджет)

FSFINR01 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSKD2512 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в
установах банків

FSKD2612 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD1812 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості
установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт
про заборгованість бюджетних установ"

FSFINB01 Форма №1-дс Баланс

Державна служба статистики

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею

S2702610 10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських
підприємствах

S2701711 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S2500112 1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового
підприємства

S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
підприємствах



ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

У таблиці розділу у групі Документ додано колонку Номер ТТН.

Шаблони первинних документів

У Конструкторі шаблонів додано нове системне поле Номер товаро-транспортної
накладної.

Довільне підписання

У вікні Перевірка підписів додано інформацію про позначку часу. Щоб переглянути
позначку часу, оберіть підписаний документ, відкрийте контекстне меню та оберіть
команду Властивості, у вікні, що відкрилось натисніть Перевірка. Відкриється вікно
Перевірка підписів, що містить інформацію про позначку часу:



 Звітність

Єдиний внесок

Додано можливість внесення номера ІД-картки паспорта громадянина України за маскою
ПХХХХХХХХХ у поле Реєстраційний номер облікової картки платника податків в
таблиці P0801B01 Додатка 8.

 Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Реалізовано експорт у Excel Витягів в розрізі операцій з Системи електронного
адміністрування ПДВ (J1401903 F1401903) .

 Адміністрування

Архівування документів

Доопрацьовано процедуру архівування первинних документів. Реалізовано збереження
значення поля Номер ТТН у архіві первинних документів.

Зарплата

Звіти



1. Додана можливість відображення підписів керівника та бухгалтера у звіті Список
працівників розрахункова відомість.

2. У звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів ( по
періодам)» реалізовано відображення інформаційного рядка з загальною сумою
авансу, за наявності різних відсотків нарахувань по співробітникам.

Розрахункова відомість
Доопрацьовано розрахунок методів Вислуга років (в галузі) та Вислуга років (на
підприємстві) згідно стажу співробітника.




