ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.026

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1.

Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів
ДФС). 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).

2.

Оновлено Довідник КВЕДІВ 2010 року.

3.

Оновлено бюджетний довідник КПКВ.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба
Зміни:
1.

2.

Оновлені контролі:
J1201010

Податкова накладна

F1201010

Податкова накладна

J1201210

Додаток №2

F1201210

Додаток №2

Оновлено комплект звітів:
F0100702

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

3.

F0170302

Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка
03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0170602

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171302

Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств

F0171402

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств

F0171502

Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств

F0171602

Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств

F0171702

Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств

F0171802

Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств

F0172802

Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств

Оновлені налаштування консолідації для форм:
J0200520

Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

J0200519

Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) (відмінено
30.06.2018)

Єдиний соціальний внесок
Зміни:
1.

Додано нові контролі:
F3051112

Таблиця

1.

Нарахування

єдиного

внеску

на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування
F3050112

2.

Таблиця
1.
Нарахування
єдиного
внеску
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

на

Відкориговано контролі:
J3040612

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F3040612

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

ФССУ
Зміни:
Додано контролі:
C1100101

Заява-розрахунок

C1100201

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Державна казначейська служба
Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України №
953 від 03.12.2018 р. «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету»
Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:
F2MD21

Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F2MVAL21

Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів
загального фонду

F2MM21

Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F43MD121

Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)

F43MM121

Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)

F4_1MD21

Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

F4_1MM21

Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

F4_2MD21

Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

F4_2MM21

Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD21

Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

F4_3MM21

Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

F4_4MD21

Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів

F7MD1S21

Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими
програмами

F7MD1Z21

Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S21

Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими
програмами

F7MM1Z21

Ф №7м.1 (заг.
програмами

F7MDS21

Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ21

Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

ф.)

Звіт

про

заборгованість

за

окремими

F7MMS21

Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ21

Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:
FING0005

Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FENERG03

Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних
коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

FZFIN41

Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42

Інформація про фінансовий стан установи 2

Державна служба статистики
Нові форми:
Початок дії - з 01.12.2018, період подання - Квартал:
S0301115

1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Початок дії - з 28.12.2018, період подання - Квартал:
S1001012

10-зез.Звіт про прямі іноземні інвестиції

Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Квартал:
S0601314

1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій
торгівлі

S0600317

3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

S1001310

13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон

Початок дії - з 01.12.2019, період подання - Рік
S2500203

ІНН. Обстеження інноваційної діяльності підприємства

Нова форма без подачі в електронному вигляді:
S2305207

12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами

Зміни:
S1001402

2К-П
інв.
Обстеження
підприємства (інвестиції)

S2700913

11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на
переробні підприємства

S2701112

13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні
підприємства

S1616007

31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом
вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

S1000213

2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S2601002

1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1201112

14 зв'язок. Звіт про діяльність
телекомунікацій та поштового зв'язку

S0500909

9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0700503

1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла

S1300108

1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
підприємствах

S0400118

1-підприємництво (річна).Структурне обстеження підприємства

СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ВІДОМСТВ
ДФС (бюджет)

ЗВІТНІСТЬ

ділової

ДЛЯ

активності

операторів,

промислового

провайдерів

МІНІСТЕРСТВ

ТА

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих
організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи,
митниці)
Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України №
953 від 03.12.2018 р «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету».
Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:
FS41MD21

Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

FS42MD21

Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD21

Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

FS44MD21

Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів

FS7D1Z21

Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDZ21

Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDS21

Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:
FZNVK04

(для ДПА) Інформація про надходження, використання коштів
загального фонду та залишок невикористаних асигнувань

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 обов’язковим для заповнювання поле Пояснювальна записка:
FRZVIT01

2.

Ярлик до пакету звітності Міністерства фінансів

Оновлено форму:
PROZAY01

3.

у

системі

Оновлено контролі:
SM100405

4.

Заява на реєстрацію електронних підписів
електронної звітності державних підприємств

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

На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №
253 від 15.03.2013 «Про затвердження Методичних рекомендацій
застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами
державної власності» проставлено терміни подачі форм за рік 2018 у пакеті:
PROZVI01

Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Звіти щодо планових та фактичних показників господарської
фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

діяльності,

Нові форми: початок дії - з 01.12.2018, термін подання - 1 Квартал, 1 Півріччя, 9
Місяців, Рік.
EV0058В2

Додаток №27. Розшифровка Цільове фінансування

EV0060В2

Додаток №30. Довідка щодо використання бюджетних коштів

Зміни:
Реалізовано перенесення даних із 4 графи 3-го кварталу у 6 графу 4-го кварталу:
PE000308

Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству
культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нові місячні форми зі змінами згідно з наказом Міністерства фінансів України №
953 від 03.12.2018 р «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету».
Початок дії - з 01.01.2019, період подання - Місяць:
K7MD1S21

Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими
програмами

K7MD1Z21

Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS21

Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ21

Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зміни:
KING0005

Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності
державних підприємств
Зміни:
Відкориговано перенесення даних рядка 3415 із попереднього періоду у рядок
3405 графи 6:
MOU00307

Показники виконання фінансового плану

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

Зміни
1.

Реалізовано можливість дублювання всіх форм у пакеті:
KMDABR01

2.

Оновлено звіт:
KMDAZ001

3.

Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

Заява на реєстрацію
електронної звітності

електронних

підписів

у

системі

Доопрацьовано контролі:
KMFG0003

Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Оновлено компонент формування PDF-файлів.

Первинні документи
Реєстр первинних документів
1.

Додана функція повторної відправки ПН/РК, які не мають фінальної квитанції,
в ЄРПН.
Виконується із меню Сервіс - Повторна відправка ПН/РК без фінальної
квитанції.
На виконання команди відкривається вікно Інтервал виписки документів
для вибору інтервалу відправки (за датою виписки документів):

За замовчуванням, кінець інтервалу - поточна дата, початок - за 4 дні до
поточної дати.
Для відбору ПН/РК натисніть Обрати та повторно відправте відображені
документи без фінальної квитанції. У випадку відсутності таких ПН/РК,
виводиться відповідне повідомлення.
2.

Доопрацьовано заповнення графи 11 Зведеної податкової накладної, з
використанням значення, вказаного у полі % Розрахунок податкових
зобов’язань, при створенні зведеної виданої податкової накладної на основі
отриманих ПН.

3.

Змінено на більш інформативні назви статусів документів на панелі вкладок та
у таблиці модулю:
При відправці документів у ДФС на реєстрацію:
1)

у таблиці розділу, колонка Статус, значення Відправлено в ДФС
замінено на В дорозі;

2)

на вкладці Наступні дії (у закритому та відкритому вигляді документа),
значення Документ відправлено. Очікується повідомлення про
доставку замінено на:
-

Документ в дорозі, відправлено прямим з'єднанням.
Подбайте про прийом повідомлення про доставку . (при
відправці по прямому з’єднанню);

-

Документ в дорозі, відправлено електронною поштою.
Подбайте про прийом повідомлення про доставку (при
відправці по електронній пошті).

При доставці у ДФС:
-

у таблиці розділу, колонка Статус, значення Доставлено в ДФС
замінено на Очікується квитанція №1.

-

на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Документ

доставлено. Очікується результат обробки замінено на Отримано
повідомлення. Подбайте про прийом квитанції №1.
4.

Доопрацьовано функцію перевірки платника ПДВ із РПД,
обов’язкового зазначення коду ЄДРПОУ контрагента у ПН/РК.

у

частині

5.

Доопрацьовано функцію пошуку сертифікату для відправки запиту, що
виконується по команді меню Правка - Перевірка платників ПДВ. Якщо у
розділі Адміністрування - Параметри системи - Підпис не налаштовано
комплект підписів для розділу Звітність, використовується комплект підписів
Податкові накладні, якщо ж і ці налаштування відсутні, буде застосовано
комплект підписів розділу Розрахунки коригування (Дод2) до ПН.

Звірка документів з ЄРПН
Відкориговано встановлення номеру поточної філії у полі інформація лише по
філії (структурному підрозділу покупця) отримувача при формуванні
Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових
накладних (J1300105) від імені філії.

Автоматична обробка документів
Змінений інтервал для повторної відправки документів з «днів» на «годин».
У налаштуваннях розділу Налаштування обробки документів СЕА Відправляти документи, які не мають фінальної квитанції, повторно Інтервал повторної відправки, «годин» встановіть значення часу в годинах,
через яке повторно будуть відправлені ПН/РК без фінальної квитанції.
Ці доопрацювання також виконані у сервісі Універсальної автоматичної
обробки документів.

Шаблони первинних документів
Реалізована нова властивість полів шаблонів
Заборонити редагування отримувачем.

первинних

документів

-

Властивість буде корисною для документів, що заповнюються, як відправником
так і отримувачем, наприклад, таких як Акт звіряння, перша частина якого
заповнюється відправником, а друга редагується отримувачем.

У Конструкторі шаблона на вкладці Властивості поля додано поле
Заборонити редагування отримувачем. Якщо опція встановлена - відповідне
поле документа доступне для редагування відправником, але не доступне для
редагування отримувачем.
Якщо опція вимкнена - поле доступне для редагування як відправником, так і
отримувачем.

Облік ПДВ
Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Відкориговано формування Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного
реєстру податкових накладних (J1300105) з параметром За списком по
виконанню команди меню Правка - Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

Звітність
Реєстр звітів
1.

Змінено на більш інформативні назви статусів звітів на панелі вкладок та у
таблиці модулю.
При відправці документів у ДФС на реєстрацію:
1)

у таблиці розділу, колонка Статус, значення В дорозі замінено на
Очікується кв. №1;

2)

у таблиці розділу, колонка Статус, значення В дорозі замінено на
Очікується кв. №2 (документ має позитивну, але не фінальну,
Квитанцію №1);

3)

на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Звіт
відправлено. Очікується повідомлення про доставку замінено на
Звіт в дорозі. Подбайте про прийом повідомлення про доставку;

4)

на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Звіт
доставлено замінено на Отримано повідомлення. Подбайте про

прийом квитанції №1;
5)

на панелі вкладок у нижній частині вікна документа значення Отримана
квитанція №1. Очікується квитанція №2 замінено на Отримана
квитанція №1. Подбайте про прийом квитанції №2 (документ має
позитивну, але не фінальну, Квитанцію №1).

2.

Ширину колонки Стан оптимізовано для відображення нових назв статусів
документів. Для зручного відображення даних додано можливість зменшення
ширини колонок Код інсп., Примітка, Автор.

3.

Додано можливість додавання, фільтрування та видалення записів розділу
пайовики довідника Співробітники при заповненні форми №1ДФ
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь платників податку, і сум утриманого з них податку (J0500105,
F0500105). Операції з записами довідника виконуються за допомогою
відповідних кнопок на панелі інструментів:

Єдиний внесок
1.

Доопрацьовано збереження Таблиці 5 Додатка 4, за умови що у графі

Професійна назва роботи введене значення, яке містить більше ніж 256
символів.
2.

Відкориговано відображення графічних зображень підписів у документах, що
були завантажені за допомогою функції Сервіс - Завантажити звіти з
СОТА.

Універсальний імпорт
Реалізований імпорт звітів ФСС (C1100101, C1100201) у форматі DBF за
допомогою шаблонів універсального імпорту:
DBF ФСС Заява-розрахунок (C1100101)
DBF ФСС Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам (C1100201)
Приклади файлів для імпорту знаходяться у каталозі ...\help\Стандартні шаблони
для ун.імпорту.

Довідки державних органів
Інформаційна довідка
Додане інформаційне повідомлення:
«Протягом доби дозволяється відправляти один Запит за параметром
"на дату". Сьогодні вже був відправлений Запит з аналогічними
параметрами» при формуванні протягом доби двох і більше аналогічних запитів:
J1300105

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових
накладних

F1300105

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових
накладних

(Більше див. у Інформер - Блог Бухгалтера - Важливо.)

Довідники
Адресна книга
Додано новий сертифікат Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Адміністрування
Сертифікати
Оптимізовано швидкість завантаження документів з КНЕДП при вході у розділ
Адміністрування - Сертифікати.

Параметри системи
Актуалізовано роботу функції перевірки налаштувань з’єднання, що виконується
по натисканню кнопки Перевірити з’єднання (всі адреси) у розділі
Параметри системи - Налаштування проксі.

Управління ролями
1.

Відкориговано роботу користувачів, для ролей яких налаштовано доступ лише
до розділу Облік ТТН.

2.

Реалізовано одночасний пошук бланка по всім розділам у модулі Управління
ролями - Доступ до бланків.

Інформер
У Блог Бухгалтера додано новий розділ Електронний документообіг.

Інформація цього розділу допоможе впровадити ефективний електронний
документообіг на вашому підприємстві. Тут ви можете дізнатися про переваги та
особливості провадження електронного документообігу, особливості оформлення
електронних документів, вимоги і правила використання та зберігання
електронних документів тощо.
Якщо ви вже активно використовуєте електронний документообіг, розділ
допоможе вам бути в курсі останніх новин та змін у законодавстві, а також
вдосконалювати процеси документообігу вашого підприємства.

Зарплата
Кадрові дані
До розділу Посади підключено довідник Зміна посади. Для автоматичного
заповнення Таблиці 5 звіту ЄСВ, переконайтеся, що даний довідник заповнено
вірно.

Прийом та обробка звітності
Доопрацьовано механізм відправлення до ФСС України неконсолідованих звітів
філій (C1100101, C1100102) від імені головної організації
C1100101

Заява-розрахунок

C1100201

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

Мережевий варіант роботи
Відкориговано відображення налаштувань зв'язків головний - дочірній шаблон у
розділі Первинні документи - Налаштування переносу полів для функції
створити на основі.

Експорт та імпорт даних
У Реєстрі звітів реалізовано експорт нових 7-х місячних форм в форматі ДКСУ за
допомогою функції Файл - Експорт - Експорт 7-х форм в форматі ДКУ.

