ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.068

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
1.

Додано новий довідник Види продукції (без можливості редагування). Довідник
використовується при заповненні нових форм модуля Облік акцизного податку Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

2.

На виконання Закону України № 1914-IX від 30.11.2021 р. «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни у довідники:

3.

4.

5.



Підакцизні товари (новий);



Коди УКТ ЗЕД пального.

У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідники станом на
01.01.2022 р.:


Показники форми CR5;



Показники форми CR11.

У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:


Показники форми CR2;



Показники форми CR4;



Показники форми CR3.

У розділі Довідники - Загальні довідники - Статистика додано новий довідник
ОНП-2020 (без можливості редагування). Довідник підключено до форми S0435004
«1-ціни (послуги). Звіт про ціни виробників послуг».

ФОРМИ
Державна податкова служба
Нові форми:

1.

Додано нові форми, подання - у разі потреби:
J1318501

Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання спирту до/з
Єдиного Державного реєстру

J1318601

Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання
алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів до/з Єдиного Державного
реєстру

J1418501

Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (Спирт)

J1418601

Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (оптові, роздрібні
партії)

J1418701

Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (виноматеріали)

J1500601

Витяг з розпорядження про виключення місця зберігання

F1318501

Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання спирту до/з
Єдиного Державного реєстру

F1318601

Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання
алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів до/з Єдиного Державного
реєстру

F1418501

Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (Спирт)

F1418601

Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (оптові, роздрібні
партії)

F1418701

Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (виноматеріали)

F1500601

Витяг з розпорядження про виключення місця зберігання

Реалізовано можливість створення Заяв та перегляду Витягів (надходять від ДПС) у
модулі програми Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій та місць зберігання
(спирт, алкоголь, тютюн).
Для форм J1318501, F1318501 та J1318601, F1318601 додано можливість створення у
пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J1360102,
F1360102).
2.

Додано нові форми:
J1415501

Форма N 34-ОПП Довідка про взяття на облік платника податків, відомості
щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру*

F1415501

Форма N 34-ОПП Довідка про взяття на облік платника податків, відомості
щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру*

Форми надходять від ДПС.
Зміни:
1.

Оновлено електронний формат .xsd:
F0103804

2.

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Відкориговано автоматичне заповнення поля Керівник
прізвищем та ініціалами підписанта:

(ініціали

та

прізвище)

J1360102

Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1360102

Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

Звітність НФУ до НБУ
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно, термін подання до 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем:
CR200002

Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300002

Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400002

Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500002

Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від
неповернених позичок

CR110002

Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень
щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

Зміни:
Реалізовано можливість експорту в Excel за допомогою команди вкладки Наступні дії Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Еxcel у відкритому вікні форм:
CR200002

Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300002

Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400002

Дані про доходи та витрати кредитної спілки

Державна служба статистики
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.:
S0435004

1-ціни (послуги). Звіт про ціни виробників послуг

S2601005

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

S1616010

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

S1803110

31-вод. кв. Звіт
транспортом

S0600319

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

S0601316

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

S1000216

2-інвестиції. Звіт про капітальні інвестиції (квартальна)

S2700915

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

S2701115

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

S0501410

14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення
життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів
екіпажу

S0500911

9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

S1001015

10-зез. Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

S1001313

13-зез. Звіт підприємства про інвестиції за кордон

S0301118

1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S0800111

1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна). Звіт про оплату населенням
житлово-комунальних послуг

S0700505

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

S1615209

51-пас (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що
здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

S1605310

51-вант (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що

про перевезення

вантажів і

пасажирів водним

здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі
S0700554

1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається
споживачам

S0700614

1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка
постачається споживачам

Державна казначейська служба
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно:
F2MD25

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

F2MVAL25

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

F43MD125

Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних
фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD25

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

F4_2MD25

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

F4_3MD25

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

F4_4MD25

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

F7MD1S25

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

F7MD1Z25

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

F7MDZ25

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

F7MDS25

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

F2MM25

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

F4_1MM25

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

F4_2MM25

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

F4_3MM25

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

F43MM125

Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних
фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F7MM1S25

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

F7MM1Z25

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

F7MMS25

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

F7MMZ25

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

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ
Зміни:
Збільшено до 15 максимальну кількість символів для введення у графі 14:
J0510607

Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства

F0510607

Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства

ФСС України
Зміни:
Реалізовано можливість заповнення Додатка 1.1 та Додатка 1.3 на основі даних електронних
лікарняних, що були завантажені у форматі XML з порталу ПФУ. Перенесення даних
виконується по команді Заповнити на основі електронного лікарняного на вкладці
Наступні дії у вікні відкритого документа:
C1100101

Заява-розрахунок

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зміни:
1.

Додано текстовий напис в гривнях для показників на акцію на бланках та в iXBRL:
Х8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань.

2.

Для контролів з іншими формами реалізовано застосування контролів за умови, якщо поля,
що перевіряються, не є порожніми в обох формах: X8230101, I8230101, R8230101,
Y8230101, B8230102 [823000-1] Примітки - Оцінка справедливої вартості активів.

3.

Відкориговано назви кроків в електронній формі: X6100001, R8245001.

4.

Відкориговано текст протоколу перевірки попереджень/контролів: I3900101, R3900101,
Y3900101, I8380001, X3900101.

5.

Налаштовано позиціонування зовнішніх контролів: R901501, I3901501, X3901501.

6.

Змінено розрахунки і контролі для показника Власний капітал в залежності від типу звіту
Y8610001, X8610001.

7.

Змінено внутрішні обов’язкові контролі значень більше, менше чи дорівнює 0 на
інформативні попередження, також змінено текст протоколу попередження: X8231801.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ
ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій
Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно:
FN41MD25

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

FN42MD25

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

FN43MD25

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

FN44MD25

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

FN7D1Z25

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

FN7MDS25

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

FN7MDZ25

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

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.

2.

Реалізовано можливість автоматичного заповнення даними із аналогічних форм проєкту
МОУ за допомогою команди у вікні відкритого документа Наступні дії - Виконати
додаткову програму обробки:
SD300101

Додаток 1

SD300201

Додаток 2

SD300303

Додаток 3

SD300401

Додаток 4

SM100307

Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання,
що належать до сфери управління

SM100405

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

SM100505

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

SM100603

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

SM100703

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

Внесено зміни в назву бланка та в текст на бланку:
PROZVI01

3.

Ярлик до пакету звітності державних підприємств

Для форми:
DI000001

Дивіденди

суб'єктів

реалізовано автоматичне заповнення та контролі з відповідними графами форм S0100114
та S0100214 для І - IV Кварталу 2022 року.

Міністерство культури та інформаційної політики України
Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської
діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних
Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні
заклади, заповідники, концерти, тощо)
Нові форми:
Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно:
K7MDS25

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

K7MDZ25

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

K7MD1S25

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

K7MD1Z25

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

Міністерство оборони України
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств
Нові форми:
На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 14.04.2021 р. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних
рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І
Півріччя, 9 Місяців, Рік:
MOU02005

Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління

MOU03005

Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління

Зміни:
1.

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 14.04.2021 р. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних

рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами
державної власності» внесено зміни у зовнішній вигляд форм:

2.

MOU01002

Дод.1. Перелік критеріїв оцінки
діяльності суб'єктів господарювання

MOU04004

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

MOU11002

Дод.11. Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору
економіки

фінансово-господарської

Для форми:
MOU08003

3.

результатів

Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління



реалізовано автоматичне заповнення та контролі граф 4 та 6 з графами 12 та 9 форми
MOU03005, починаючи з І Кварталу 2022 року;



реалізовано додаткові умови контролів з формою MOU02005 для непрацюючих
установ, починаючи з І Кварталу 2022 року.

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з відповідними графами форми
MOU02005, починаючи з І Кварталу 2022 р.:
MOU30101

Додаток 1

MOU30302

Додаток 3

MOU30401

Додаток 4

Укроборонпром
Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України
Нові форми:
На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 14.04.2021 р. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних
рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І
Півріччя, 9 Місяців, Рік:
UOP02005

Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до
сфери управління

UOP03006

Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що
належать до сфери управління

Зміни:
1.

2.

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України від 14.04.2021 р. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних
рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами
державної власності» внесено зміни у зовнішній вигляд форм:
UOP01002

Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання

UOP04005

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

Реалізовано автоматичне заповнення та контролі граф 4 та 6 з графами 12 та 9 форми
UOP03006, починаючи з І Кварталу 2022 року:
UOP08004

3.

Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Для форми:
UOP00110

Фінансовий план



додано контроль на заповнення динамічних рядків назвою статті із Довідника з
великої літери Інше;



реалізовано контролі у 6000-х рядках графи 3 з формами UOP10112 та UOP11110,
починаючи з періоду 2022 Рік.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність
Реєстр звітів
1.

Реалізовано можливість обирати звіт для перенесення показників з попередньої версії
форми у форму J0138104 «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку
четвертої групи» за допомогою команди Наступні дії - Виконати додаткову програму
обробки - Перенес. даних з J0138103.

Для перенесення даних:
1) створіть новий звіт J0138104 «Додаток до податкової декларації платника єдиного
податку четвертої групи» та заповніть поле Код земельної ділянки за КОАТУУ;
2) у вікні відкритого нового звіту на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати
додаткову програму обробки - Перенес. даних з J0138103;
3) у вікні, що відкриється, встановіть позначку у рядку звіту, з якого необхідно перенести
дані, зверніть увагу, можливо обрати лише один звіт, КОАТУУ обраного звіту J0138103
повинно співпадати з кодом КОАТУУ у новому звіті J0138104.
2.

Відкориговано назву довідника користувача, що використовується для заповнення графи 3
форми «Дод.5 Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у
зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства
(організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)» (J0299323,
F0299323).

3.

Налаштовано відкриття Реєстру звітів при використанні СКБД Firebird 2.1.

4.

Відновлено можливість внесення значення у графу 6 розділу 10 документа S0400120
«1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства».

Єдиний внесок
Відкориговано відкриття та імпорт (у форматі «для обміну звітністю») документа E0400I01
«Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення,
допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів» при використанні
БД PostgreSQL.

Первинні документи
Реєстр електронних документів
Відкориговано експорт Видаткової накладної у форматі DBF(III, VII) з типом файлу win-1251
по команді головного меню Файл - Експорт - Універсальний експорт.

Реєстр податкових документів
Доопрацьовано механізм відображення «Квитанції про реєстрацію податкової накладної /
розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному

реєстрі податкових накладних» (J1490902, F1490902) на боці покупця у вигляді окремого
документа, у разі відсутності ПН/РК у базі програми.

Реєстр шаблонів звітів
Налаштовано використання шаблону звіту MFBZF301 «Бюджетний запит, Додаток 3
загальний» при роботі з БД PostgreSQL та СКБД Oracle.

Облік акцизного податку
Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн)
Назву модуля Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) змінено на Реєстр ліцензій та
місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).
У Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн) виконано
доопрацювання для відображення інформації нових форм «Заява про внесення/внесення
змін/виключення місць зберігання спирту до/з Єдиного Державного реєстру» (J1318501,
F1318501) та «Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання алкогольних
напоїв та/або тютюнових виробів до/з Єдиного Державного реєстру» (J1318601, F1318601):
1)

2)

додано колонки у блоці Документ:


Індивідуальний № МЗ - містить значення граф Індивідуальний номер місця
зберігання;



Код продукції - містить значення графи Код спирту форм J1318501, F1318501 та
графи Код продукції форм J1318601, F1318601;



Вид продукції - містить значення графи Вид спирту форм J1318501, F1318501 та
графи Вид продукції форм J1318601, F1318601;



Адреса - містить значення графи Адреса місця зберігання.

у колонці реєстру Дія додано відображення даних граф (за наявності відповідної відмітки у
формах):


Внесення місця зберігання;



Внесення змін до ЄДР;



Виключення місця зберігання.

На панелі Фільтр додано можливість відбирати документи за значенням поля Дія та
Індивідуальний № МЗ.

Адміністрування
Журнал подій
Додано фіксацію події видалення з Корзини документів Реєстру документів РРО та
документів модуля Облік акцизного податку.

Експорт та імпорт даних
Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ, починаючи з січня 2022 року:
F7MDS25

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

F7MDZ25

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

F7MMS25

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

F7MMZ25

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

F7MD1S25

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

F7MD1Z25

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

F7MM1S25

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

F7MM1Z25

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

