ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.022

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1.

Змінено назву довідника Додатки по акцизу на Довідник кодів операцій до розділів
Декларації. Оновлено значення довідника.
Довідник підключений у формах Додатків до Декларації Акцизного податку нової версії
(J0209507, F0209507).

2.

Додано новий довідник Класифікація повітряного судна. Довідник підключений у
формі Додатка 13 (J0298307, F0298307) до Декларації Акцизного податку нової версії
(J0209507, F0209507).

3.

Оновлено довідник Підакцизні товари (новий). У таблиці довідника додано колонку для
відображення одиниць вимірювання.

4.

Актуалізовано довідник Органи управління ПКОДУ.

5.

Додано новий довідник Перелік підприємств, які включені до консолідованого
звіту. Довідник підключений до Розділу 2 Таблиці 6 «Перелік підприємств, які включені до
консолідованого (зведеного) фінансового плану» форми S3000309 Показники виконання
фінансового плану. Довідник заповнюється користувачем.

6.

Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС).
Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група
Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані
змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ
Державна податкова служба
Нові форми:
1. Додано новий пакет бланків, початок дії - з 01.10.2019 р., подання - щомісяця, не пізніше
20 числа наступного звітного періоду:

J0209507

Декларація акцизного податку

J0295007

Дод.1-1 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно
до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу

J0298407

Дод.1-2 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового
згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

J0298507

Дод.1-3 Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що
оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.5(1), 215.3.5(2),
215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 розд.VI Кодексу

J0295107

Дод.1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції),
на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій,
визначених п. п. 213.1.9, 213.1.12 п. 213.1 ПКУ)

J0295207

Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які
встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

J0295307

Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв

J0295407

Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою

J0295507

Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного
податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

J0295607

Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

J0295707

Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання
електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза
оптовим ринком електричної енергії

J0295807

Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує
податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої
помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

J0295907

Дод.10 Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до п.
46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу

J0296007

Дод.9 Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт
етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної
накладної/розрахунку коригування

J0298107

Дод.11 Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з
пального, під час виробництва якого як сировину використано інші
оподатковувані підакцизні товари, згідно із п.217.6 ст.217 розділу VI
Кодексу

суб'єктами

J0298207

Дод.12 Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу)
його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у
підпункті 229.1.16 п.229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

J0298307

Дод.13 Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги
бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для
заправлення, яка надається зг. п. п.229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу
VI Кодексу

F0209507

Декларація акцизного податку

F0295007

Дод.1-1 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно
до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу

F0298407

Дод.1-2 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового
згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0298507

Дод.1-3 Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що
оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.5(1), 215.3.5(2),
215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п. 215.3 ст. 215 розд.VI Кодексу

F0295107

Дод.1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції),
на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій,
визначених п. п. 213.1.9, 213.1.12 п. 213.1 ПКУ)

F0295207

Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які
встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

F0295307

Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв

F0295407

Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою

F0295507

Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного
податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

F0295607

Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

F0295707

Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання
електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза
оптовим ринком електричної енергії

F0295807

Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує
податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої
помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

F0295907

Дод.10 Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до п.
46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу

суб'єктами

2.

F0296007

Дод.9 Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт
етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної
накладної/розрахунку коригування

F0298107

Дод.11 Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з
пального, під час виробництва якого як сировину використано інші
оподатковувані підакцизні товари, згідно із п.217.6 ст.217 розділу VI
Кодексу

F0298207

Дод.12 Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу)
його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у
підпункті 229.1.16 п.229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

F0298307

Дод.13 Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги
бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для
заправлення, яка надається зг. п. п.229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу
VI Кодексу

Додано нові бланки, подання - за потреби, без можливості подачі у електронному вигляді:
J1305601

Заява про включення до електронного реєстру суб'єктів господарювання,
які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і
технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з
харчової сировини

F1305601

Заява про включення до електронного реєстру суб'єктів господарювання,
які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і
технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з
харчової сировини

Форми доступні у модулі Звітність - Реєстр звітів.
3.

Додано нові бланки, початок дії - з 01.10.2019 р.; період подання - щоквартально:
J0303505

Податкова декларація з туристичного збору

J0313505

Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору

F0303505

Податкова декларація з туристичного збору

F0313505

Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору

Зміни:
1.

Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd.

2.

Додано контролі та попередження у формах:

3.

J1305201

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

F1305201

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру акцизних накладних

Відкориговано контролі та попередження у формах:
J1203201

Акцизна накладна форми «П»

J1203401

Акцизна накладна форми «С»

F1203201

Акцизна накладна форми «П»

F1203401

Акцизна накладна форми «С»

ДСЗУ
Нові форми:
Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р., подання - починаючи з ІІІ кварталу, з 1
жовтня до 15 жовтня:
C0303001

Форма №1-ПА. Інформація про кількість працевлаштованих громадян
суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні

Єдине вікно
Нові форми:
Додано новий бланк, початок дії - з 01.07.2019 р., період подання - І квартал, І півріччя, 9
місяців, рік:
S0111004

1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників
статистична звітність та форми моніторингу

господарської

діяльності,

фінансова,

Нові форми:
У пакеті звітів EVDODB01 додано нові бланки, початок дії - з 01.09.2019 р.; період подання:
перше подання - помісячно, починаючи з вересня; наростаючим підсумком - з ІІІ кварталу:
EV000102

Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть

EV000202

Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного
періоду

EV000302

Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного
періоду

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств
Зміни:
Для форми:
MOU00309

Показники виконання фінансового плану



у періодах II - IV квартал реалізовано автоматичний розрахунок графи 2 рядка Витрати
на оплату праці … Таблиці 6;



у періодах І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік додано контроль значення рядка 8010 графи
3.

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Зміни:
Відкориговано перенесення даних із нової версії бланка UOP00109:
UOP40002

Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності
використання державного майна і прибутку, а також майнового стану
Підприємства

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до
Київської міської державної адміністрації
Зміни:
1.

2.

Додано контролі у формах пакету KMDAGM01:
KMM04008

Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05207

Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого
підприємництва)

KMM30308

Звіт про виконання фінансового плану підприємства

KMDAGM01

Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого
підприємництва)

Змінено контролі у періоді III квартал для рядків 4000, 4095 граф 3 - 11 у формі:
KM104008

Ф4. Звіт про власний капітал

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Відправка та прийом повідомлень
Реалізовано створення та відправку посилання на первинний документ для підписання
співробітниками підприємства-відправника.
Функція працює у пілотному режимі.
Для непідписаних первинних документів на вкладці Наступні дії додано команду Відправити
документ для допідписання.
У вікні, що відкривається на виконання команди, обирається співробітник, якому потрібно
відправити посилання на документ (дані обираються з довідника Співробітники або
заповнюються вручну).
За отриманим посиланням співробітник виконує підписання документа ЕП. Підписання
здійснюється комплектом підписів, що налаштований у програмі для відповідного типу
документів.
Статус документа у програмі синхронізується після прийому пошти. Підписаний співробітником
документ набуває статусу Готовий до відправки.

Функція реалізована для документів, обмін якими здійснюється через платформу
«ПТАХ».

Облік ПДВ
Звірка документів з ЄРПН
Доопрацьовано автоматичне заповнення коду філії у полі інформація лише по філії
(структурному підрозділу) покупця (отримувача) при формуванні Запитів щодо
отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300107, F1300107) «на
дату» від імені структурного підрозділу.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
Розширено функцію багатостороннього обміну первинними документами.
Додано можливість додавати, видаляти та редагувати отримувачів документа після передачі
первинного документа на підпис.
Також, реалізовано можливість організувати багатосторонній обмін без обов’язкового
додавання отримувачів у шаблон документа.
Додати та/або змінити отримувачів документа при багатосторонньому обміні можна у вікні
відкритого документа за допомогою кнопок панелі інструментів вкладки Маршрут
документа.
Зверніть увагу! Функція доступна лише після передачі документа на підпис за допомогою
відповідної команди вкладки Наступні дії.
Щоб скористатися новим функціоналом для шаблонів, які були створені у попередніх версіях
програми, необхідно виконати повторну публікацію.

Реєстр документів довільних форматів
Додано відображення повідомлень про неможливість встановлення позначки часу, якщо
вимкнено функцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати
позначку часу при підписанні у розділі Адміністрування - Параметри системи Документообіг. Також, додано повідомлення про скасування підписання документа, якщо
відсутній доступ до серверів OCSP, або сертифікат не проходить валідацію.

Облік акцизного податку
Довідники
Доопрацьовано інтерфейс вікна введення/редагування даних довідника Транспортні засоби.


додано поле Ідентифікаційний номер транспортного засобу - текстове поле, може
містити 17 знаків (літери та цифри);



додано поле Об'єм двигуна, куб. см.; ємність акумулятора, кВт-год - поле містить
числове значення (6 знаків після коми).

РРО
Реєстр документів РРО
Реалізовано можливість налаштування порядкового номера документів РРО у періоді.
Для налаштування нумерації відкрийте документ РРО та виконайте команду головного меню
Файл - Показати бланк.
У вікні бланка документа РРО натисніть кнопку
на панелі інструментів. Налаштування
нумерації виконується на вкладці Додатково вікна Властивості бланка.

Довідники
Співробітники
Реалізовано можливість зберігати у довіднику прізвища, ім’я та по батькові співробітників, що
містять символ «крапка».

Адміністрування
Встановлені сертифікати

Додано нову функцію Встановлені носії.
Функція доступна у головному меню Файл - Захищений носій (Token) - Встановлені носії
та у контекстному меню Захищений носій (Token) - Встановлені носії.
На виконання команди меню виводиться вікно з переліком всіх захищених носіїв, під'єднаних
на момент запиту, та імена секретних ключів, що згенеровані на даних токенах.

Журнал подій
1.

Для операцій із створення та відновлення резервних копій реалізовано збереження даних
про тип резервної копії, з якою виконувалась дії: ZBK або ZBF.

2.

Додано збереження інформації про виконання операцій із Карткою користувача. Додано
опції: Створення картки користувача, Редагування картки користувача,
Видалення картки користувача, Зміна групи користувача.
Робота з Карткою користувача доступна у розділі Адміністрування - Управління
користувачами.

3.

Додано збереження інформації про змінення пароля на токені при встановленій опції
Зміна пароля секретного ключа.
Змінення пароля на захищеному носії виконується у розділі Адміністрування Сертифікати за допомогою команди головного меню Файл- Захищений носій - Зміна
пароля.

Сертифікати
Оновлено сертифікати Кваліфікованого надавача
Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.

електронних

довірчих

послуг

Інформер
У Відеоблог додано новий канал ЕДО Тalks. Канал має інформаційний характер та
присвячений тематиці електронного документообігу (ЕДО). На каналі планується висвітлення
функціональних рішень для ЕДО від розробників M.E.Doc та тем, що стосуються обміну
документами.

