ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.061

Реалізовано можливість використання нової БД PostgreSQL для мережевого варіанту роботи
M.E.DOC.
Якщо ви бажаєте перейти до роботи програми з використанням БД PostgreSQL необхідно
виконати 3 кроки:
1.

Розгорнути БД PostgreSQL (рекомендуємо завантажувати актуальну версію з офіційних
джерел розробника БД).

2.

Встановити дистрибутив M.E.DOC (починаючи з версії 11.02.061).

3.

Виконати перенесення даних з поточної робочої версії програми одним із зручних для вас
способом:
 у Майстрі заповнення даних про підприємство відновити дані з резервної копії
програми формату .zbk або .zbf;
 у Майстрі заповнення даних про підприємство скористатися опцією перенесення
даних, залежно від СУБД, що використовується (Firebird або Oracle).

Зверніть увагу! Перенесення даних та робота з БД PostgreSQL можлива за умови, якщо
версії екземплярів ПЗ однакові.
Детально про механізм встановлення дивіться у розділі Встановлення програми на базі
СКБД PostgreSQL довідки до програми.
Тимчасово функціонал розділу Зарплата не підтримується при роботі з БД PostgreSQL.
Розділ стане доступним у наступних оновленнях програми, про що буде обов’язково
повідомлено.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1.

Згідно з Законом України №1082-IX у редакції від 07.11.2021 р. «Про Державний бюджет
України на 2021 рік» оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (ДБ).

2.

Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 274 від 02.11.2021 р. «Про
затвердження Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей»
оновлено довідник Органи управління (ПКОДУ).

3. Згідно зі змінами, оприлюдненими НБУ від 24.11.2021 р., у розділі Довідники - Загальні
довідники - НБУ оновлено довідник Вид фінансової послуги (H020).

ФОРМИ
Державна податкова служба
Нові форми:
1. Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

2.

J1312003

Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти,
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

F1312003

Форма 20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти,
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:
J1311304

Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій
та/або розрахункової книжки

J1311405

Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

J1311504

Ф.№1-РРОВ Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій з
торгівлі валютними цінностями

J1313604

Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій

J1313804

Ф.№4-РРОВ Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій з торгівлі валютними цінностями

J1316104

Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

J1316604

Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових
операцій

J1317104

Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

J1411404

Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора
розрахункових операцій

J1411504

Ф.№2-РРОВ Довідка про резервування фіскального номера реєстратора
розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413404

Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

J1413504

Ф.№3-РРОВ Реєстраційне посвідчення

J1413604

Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових

операцій
J1413704

Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій

J1413804

Ф.№5-РРОВ Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій з торгівлі валютними цінностями

J1413904

Ф.№6-РРОВ Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій з торгівлі валютними цінностями

J1414804

Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових
операцій

J1417203

Ф.3-РЦСО Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів
розрахункових операцій

F1311304

Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій
та/або розрахункової книжки

F1311405

Ф.№1-РРО Заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій

F1313604

Ф.№4-РРО Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій

F1316104

Ф.№1-ЦСО Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій

F1316604

Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових
операцій

F1317104

Ф.№1-РЦСО Заява про включення до Реєстру ЦСО РРО

F1411404

Ф.№2-РРО Довідка про резервування фіскального номера реєстратора
розрахункових операцій

F1413404

Ф.№3-РРО Реєстраційне посвідчення

F1413604

Ф.№5-РРО Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій

F1413704

Ф.№6-РРО Довідка про скасування реєстрації реєстратора розрахункових
операцій

F1414804

Ф.№3-КОРО Рішення про скасування реєстрації книги обліку розрахункових
операцій

F1417203

Ф.3-РЦСО Витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів
розрахункових операцій

Форми доступні у модулі програми РРО - Реєстр документів РРО.

Зміни:
Оновлено бланки:
J1303102

Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

J1303202

Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

J1303303

Заява щодо ліцензії на виробництво

J1303402

Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами

J1304302

Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

J1304402

Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

F1303102

Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі

F1303202

Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі

F1303303

Заява щодо ліцензії на виробництво

F1303402

Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами

F1304302

Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним

F1304402

Заява щодо ліцензії на право виробництва пального

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ
Зміни:
Додано нові контролі:
J0500107

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум
нарахованого єдиного внеску

J0510107

Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) застрахованим особам

J0510207

Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення
нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510307

Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510507

Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження
військової служби

F0500107

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум
нарахованого єдиного внеску

F0510107

Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) застрахованим особам

F0510507

Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження
військової служби

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
Зміни:
1.

Відкориговано автоматичне заповнення поля Найменування підприємства у ярликах
пакетів:
I0001002

Ярлик - Загальна таксономія 210_310

X0001002

Ярлик - Загальна таксономія 220_320

При заповненні найменування КІФ видалено додавання найменування КУА у разі
створення звіту підприємством з ліцензією Фінансова звітність за МСФЗ (формат
iXBRL) - Обмін з КУА.
2.

Для форм з майстром заповнення даних додано закріплення назв рядків та удосконалено
закріплення назв граф: 610000, 822100, 822390-19, 822390-01.

3.

Додано вибір типу звіту звіт або консолідований в ярликах пакетів:

4.

I0001002

Ярлик - Загальна таксономія 210_310

X0001002

Ярлик - Загальна таксономія 220_320

R0001002

Ярлик - Таксономія для страховиків 210_310

Y0001002

Ярлик - Таксономія для страховиків 220_320

Для форм:
I2100001

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

R2100001

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

B2200001

[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

X2200001

[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

Y2200001

[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

змінені розрахунки в залежності від типу звіту. Розрахунок показника Загальна сума
власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства
встановлений лише для консолідованих звітів.
5.

В звітах 822390-12, 822390-13, 822390-14, 822390-15 видалені контролі з іншими формами
для випадків, коли значення показників не заповнені.

Інша звітність
Зміни:
Для зручності користувачів у формі:
PD800601

Форма ведення обліку товарних запасів



у графах Дата внесення запису та Дата підключено календар для можливості вибору
необхідних дат;



у графі Постачальник … реалізовано можливість обирати значення з довідника
Контрагенти.

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:
Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів у формах:
S3000309

Показники виконання фінансового плану

SD300101

Додаток 1

S3000110

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та
повернення залучених коштів

SS100114

Ф1. Баланс

SS100214

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009

Ф4. Звіт про власний капітал

SS105008

Ф5. Примітки до річної звітності

SS100453

Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SI300107

Інвестиційний план ДП (річний)

SM100505

Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до
сфери управління

SM100603

Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління

SM100703

Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать
до сфери управління

SM100933

Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди
державного майна суб'єкта управління

SS110013

1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301117

1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство охорони здоров’я України
Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій
Міністерства охорони здоров’я України
Зміни:

Відповідно до чинної редакції наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. зі
змінами, внесеними наказом МФУ № 794 від 22.12.2020 р. та наказом МФУ №7 від 13.01.2021
р., виконано зміни у формах:
F2KDMN46

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

F41DEP46

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

F41VAL46

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

F42VAL46

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

F43_IM46

Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду (інші міністерства)

F7KDZM46

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

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Нова форма:
Додано нову версію бланка, початок дії - з 01.10.2021 р.; перший звітний період: IV Квартал
2021 р. та 2021 Рік:
UOP90302

Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Зміни:
1. Реалізовано контролі із формою UOP90302:

2.

UOP90502

Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

UOP90701

Додаток 7. Показники
(казенного) підприємства

UOP90901

Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

фінансово-економічної

діяльності

державного

Видалено контроль по графі 6 на різницю показників графи 4 у ІІ - IV Кварталах для

органу управління з кодом ЄДРПОУ 37854297:
UOP00309

Показники виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)
1.

Додано можливість відправляти звіти з підпорядкованої організації у головну установу. У
головному меню додано команду Файл - Відправити в головну організацію.
Для відправки звітів виділіть ярлик або документ пакету у таблиці розділу та виконайте
команду меню Файл - Відправити в головну організацію.
ЄДРПОУ головної організації, у яку відправляються звіти, визначається ліцензією і
зазначається у розділі програми Адміністрування - Керування кодом доступу,
вкладка Подання.
На боці головної установи звіти, отримані від підпорядкованих підприємств, доступні у
розділі програми Прийом та обробка звітності - Реєстр консолідованих звітів.
Документи набувають статусу Імпортований.
Відправка звітів підпорядкованою організацією доступна за наявності ліцензій Фінансова
звітність за МСФЗ (формат iXBRL) та Подача звітів тільки у головну установу.
Отримання звітів головною установою доступно за наявності ліцензій на модуль
Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) та M.E.Doc.Корпорація.

2.

Налаштовано створення консолідованих звітів з даних звітів головної установи за
допомогою функції Файл - Створити консолідований у разі, якщо у Реєстрі
документів МСФЗ відсутні звіти підзвітних установ для обраного періоду.

3.

Доопрацьовано збереження вмісту полів у HTML-редакторі при імпорті тексту, який містить
багаторівневі списки.

Первинні документи
Реєстр електронних документів

Додано можливість анулювання первинних документів, що були погоджені всіма учасниками
документообігу.
Функціонал Анулювання первинних документів працює у пілотному режимі. Будемо вдячні
за ваші зауваження та пропозиції щодо поліпшення роботи цього сервісу.
Для первинних документів, що мають статус Затверджено контрагентом (на боці
відправника) та Затверджено (на боці отримувача документа) додано команди анулювання
документа:


у головному меню Правка - Анулювати документ;



у контекстному меню Анулювати документ;



на вкладці Наступні дії - Анулювати документ.

На виконання команди Анулювати
анулювання первинного документа.

документ

створюється

документ

Угода

про

За замовчуванням для Угоди про анулювання передбачено багатосторонній обмін, Угода
наслідує маршрут обробки первинного документа, який анулюється.
Після відправки/отримання Угоди про анулювання первинний документ, що анулюється,
набуває статусу Заявлено до анулювання.
Після погодження Угоди про анулювання первинного документа всіма учасниками
документообігу первинний документ набуває статусу Анульовано. Формується квитанція про
анулювання первинного документа, яка відправляється всім учасникам документообігу.

Шаблони первинних документів
1.

Додано можливість створення шаблонів первинних документів з типом Анулювання. Для
шаблонів з типом Анулювання у вікні Атрибути додано опцію Використовувати за
замовчуванням. Якщо опцію встановлено, користувацький шаблон використовується для
створення Угоди про анулювання за замовчуванням.

2.

Для первинних документів реалізовано можливість обирати користувацький шаблон Угоди
про анулювання первинного документа. Для шаблона первинного документа у вікні
Атрибути додано опцію Використовувати користувацький шаблон анулювання.

Облік ПДВ
Аналітичні довідки
1.

Додано новий модуль Аналітичні довідки - Аналіз товарів/послуг за кодами
УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими).

Модуль надає можливість формувати вибірки аналітичних даних по отриманим і виданим
ПН/РК та Митним деклараціям у розрізі кодів товарів/послуг, у тому числі за
відповідністю деяким критеріям ризиковості, при наявності таких у ПН/РК та Митних
деклараціях.
Консолідація даних у таблиці модуля здійснюється за ознаками документів: напрямок
Отриманий/Виданий та Код товару УКТ ЗЕД/ДКПП за обраний період.
2.

У розділі Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими)
реалізовано можливість створення та ведення Реєстру митних декларацій. Перехід до
роботи з Реєстром митних декларацій виконується по натисканню кнопки Реєстр
митних декларацій.
У Реєстрі митних декларацій реалізовано можливість:

3.



додавання/видалення даних Митних декларацій, редагування існуючих даних;



сортування даних таблиці Митних декларацій;



вивантаження/завантаження даних таблиці реєстру Митних декларацій у форматі
Excel.

Реалізовано можливість створення документа «Таблиця даних платника податків на
додану вартість» (J1312303, F1312303) на основі даних розділу Аналіз товарів/послуг
за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими).
Для створення документа виділіть рядки даних, на основі яких потрібно створити
документ, та оберіть один із способів:

4.



натисніть кнопку у заголовку розділу Створити Таблицю даних платника ПДВ;



у контекстному меню оберіть команду Створити на основі - Створити Таблицю
даних платника ПДВ;



виконайте команду головного меню Файл - Створити на основі - Створити
Таблицю даних платника ПДВ.

Реалізовано можливість переходу до розділу Аналіз товарів/послуг за кодами
УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими) із Реєстру податкових документів. На панелі
інструментів
Реєстру
податкових
документів
додано
посилання
Аналіз
товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими).

Облік акцизного податку
Реєстр ТТН (спирт, алкоголь)
Реалізовано
можливість
обирати
значення
навантаження/розвантаження у формах:

полів

із

довідника

Пункти

J1204201

ТТН на переміщення алкогольних напоїв

F1204201

ТТН на переміщення алкогольних напоїв

Довідники
Контрагенти - Картка контрагента
У довіднику Контрагенти додано поле Код нерезидента.
Поле доступне для введення даних при встановленій опції Ознака нерезидента.
Реалізовано можливість обирати значення поля Код нерезидента у графах 2 та 3 таблиці
Загальні відомості про контрольовані операції форми «Звіт про контрольовані операції»
(J0104706).

Адресна книга
Змінено електронну адресу центру обробки електронної звітності Звітність державних
підприємств на ezvit@me.gov.ua.

Адміністрування
Менеджер архіву програми
Доопрацьовано можливість змінювати шлях для збереження архіву програми у випадку, якщо
диск, на який раніше виконувалось збереження архіву, вилучено із системи.

Зарплата
Звіти
Доопрацьована можливість формування звіту VRNFM «Відомість розрахунку нарахувань у

фонди з майбутніми періодами» за обраними категоріями застрахованої особи.

Розрахункова відомість
Додано інформацію про Період, за який виконується нарахування у розшифровку
роз’яснень для видів оплат:
 Премія;
 Премія (разова);
 Премія (квартальна);
 Премія ІТР;
 Премія за покращення результатів.

