
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.020 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. Оновлено довідник Типи об'єктів оподаткування станом на 26.10.2018 р. 

2. Внесено зміни у довідник Причини звільнення. Довідник підключено до графи 17 

Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412). 

ФОРМИ 

Державна фіскальна служба 

Нові форми  

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 03.09.2018 р. № 733 «Про 

затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль 

за справлянням яких покладено на контролюючі органи» додано нові форми, початок дії - з 

07.11.2018 р.; подання - за потреби: 

J1300305 Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

J1400305 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи 

J1400802 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

F1300305 Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

F1400305 Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням 



яких покладено на контролюючі органи 

F1400802 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

Форми доступні у модулі Реєстр звітів. 

Зміни 

Додано повідомлення про максимальну кількість заповнених рядків у табличній частині 

(«Максимальна кількість рядків у табличній частині - 1000») форми: 

J1300104 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних  

F1300104 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних 

Державна служба статистики 

Нові форми  

період подання - 2018 рік: 

S2702010 №9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та 

вапнування грунтів під урожай 

S2702912 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід та винограду 

Зміни 

S1002008 2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна) 

S0401112 11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію 

S0200309 2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів 

S3200308 громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації 



S0900110 1-житлофонд. Житловий фонд 

S2204105 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури 

S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві 

S1401114 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність 

S1401113 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність 

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею 

S2000005 12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого 

колективу 

S2702211 2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського 

господарства, малого підприємства у сільському господарстві 

S1100111 1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного 

середовища та екологічні платежі 

S1101209 1-відходи. Утворення та поводження з відходами 

S1904413 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива 

S0303002 1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили 

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. Реалізовано контроль для рядка 1200 графи 5 форми: 

S3000308 Показники виконання фінансового плану 



2. Реалізовано контроль для консолідованих звітів на поле Супровідний лист у ярликах: 

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ 

PROZV101 Ярлик до пакету МЕРТУ. Фінансовий та інвестиційний плани підприємства 

Укроборонпром 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 

підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України 

Зміни 

Реалізовано обов’язковий контроль на заповнення графи 4 та графи 5 при відповідному 

встановленні ознаки у графі Затверджено (погоджено) фінансових планів: 

UOP04003 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що 

належать до сфери управління 

Міністерство оборони України 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 

підприємств  

Зміни 

Доопрацьовано контроль при відсутності звітів в попередніх періодах для форми: 

MOU00307 Показники виконання фінансового плану 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

 Первинні документи 

Реєстр первинних документів 



1. Відкориговано перевірку відповідності сертифіката та відповідальної особи, що 

зазначена у документі, при виконанні групової відправки Податкових накладних та 

Розрахунків коригування, у яких вказані різні відповідальні особи. Перевірка 

відповідності сертифіката виконується при встановленій опції Перевіряти 

відповідність імені відповідальної особи до імені сертифіката в податкових 

(ПН та Дод.2) та акцизних (АН та РК) документах у розділі Адміністрування - 

Параметри системи - Документообіг. 

2. Доопрацьовано механізм роздільного підписання Податкових накладних та 

Розрахунків коригування при груповій відправці.  

Шаблони первинних документів 

У шаблон 1С82АВР0 Акт (ціна без ПДВ) додано поле для відображення посади 

відповідальної особи виконавця. 

 Звітність 

ЄСВ 

1. Відкориговано відображення нумерації колонок у електронній формі Таблиці 6 

Додатка 4 (J3040612, F3040612) після додавання та видалення рядків таблиці. 

2. Оновлено електронні формати xsd та pdf (додано додаткові поля для графи «ФО - на 

загальній системі оподаткування») форми Додатка 5: 

F3000512 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску Форма № Д5 (річна)  

 Облік ТТН 

Реєстр товарно-транспортних накладних - Первинні документи 



Додано шаблон документа: 

PD010230 Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)  

 Адміністрування 

Сертифікати - Заявки на сертифікат 

Реалізовано створення, підписання та надсилання документа Картка приєднання до 

Договору про надання послуг з обробки даних, постачання, видачі та 

обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого 

електронного підпису при продовжені та перевидачі сертифікатів. 

 Довідники 

Картка підприємства 

Реалізовано можливість друку даних, що занесені у Картку підприємства, аналогічно 

функції друку завершального етапу Майстра створення підприємства. Друк даних 

здійснюється по виконанню команди меню Файл - Друк картки підприємства, або по 

натисканню кнопки на панелі інструментів Друк картки підприємства.  

Майстер створення підприємства 

Реалізовано можливість створення документа S1391101 Заявка про реєстрацію 

електронного підпису у системі електронної звітності органів державної 

статистики під час створення нового підприємства. 

У вікні Договори про електронний документообіг додано опцію Заява про 

реєстрацію електронного підпису у системі електронної звітності органів 

державної статистики. Якщо опція встановлена, після натискання кнопки Створити 

документ буде відкрито у окремій вкладці. Створений документ доступний у розділі 

Звітність - Реєстр звітів.  



 

 

 

 

 

 


