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24 августа 2018 вышло обновление

"Единого окна (EDZV)" 1.26.10

Это обновление устанавливается только на EDZV начиная с версии 1.26 и старше.

Не забывайте после установки обновления проверить "Справочник документов":

В меню «Справочники» - «Справочник документов" - или слева поставьте "птичку"
отметив все отчеты, или выберите все нужные вам отчеты и отметьте их "птичкой".

Не забудьте дело нажать кнопку "Сохранить"!

Перечень изменений и дополнений (версия 1.26.10) (по состоянию на 24.08.2018):

Новые версии документов:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511 (з
01.09.2018):
- F/J3000412 - Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
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внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Форма № Д4 (місячна)
(Додаток 4);
- F/J 3040112 - Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску;
- J3040212 - Таблиця 2 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;
- J3040312 - Таблиця 3 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу;
- F/J 3040412 - Таблиця 4 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- F/J 3040512 - Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб та період
проходження військової служби;
- F/J 3040612 - Таблиця 6 Додатка 4. Відомості про нарахування заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
- F/J 3040712 - Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства;
- J3040812 - Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при
усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів,
опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною - інвалідом, а
також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або
за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду або досягла 80 - річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні
особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та
нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків - вихователів
дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове
забезпечення відповідно до законодавства;
- J3040912 - Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову військову
службу;
- F3000512 - Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску. Форма № Д5 (річна) (Додаток 5);
- F3050112 - Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
- F3050412 - Таблиця 2 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства;
- F3005112 - Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску. Форма № Д5 (річна) (Додаток 5);
- F3051112 - Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
- F3051412 - Таблиця 2 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства;
- F3000612 - Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про
добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати. Форма №Д6 (річна)
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(Додаток 6);
- F3060112 - Таблиця 1 Додатка 6. Відомості про суми добровільних внесків,
передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;
- F3060212 - Таблиця 2 Додатка 6. Відомості про суми доплати до мінімального
страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком;
- F3060312 - Таблиця 3 Додатка 6. Відомості про збільшення або зменшення сум
зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки;
- F/J 3000712 - Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання. Форма №Д7 (місячна) (Додаток 7) ;
- F/J 3070112 - Таблиця Додатка 7. Відомості про застраховану особу, з якою стався
нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.
Для забезпечення формування запиту на отримання публічної інформації, за формою
яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 04 травня 2018 року № 468
(з 01.08.2018):
- F/J 1314002 - Форма для подання запиту на отримання публічної інформації, що
знаходиться у володінні органів Державної фіскальної.
З метою сервісного обслуговування, створення сприятливих умов та інформування
платників податку на додану вартість (з 01.08.2018):
- F/J 1304001 - Запит щодо даних показника ?Перевищ та суми податку обраховану з
урахуванням вимог пункту 2001.9 ПКУ за період;
- F/J 1404001 - Витяг щодо даних показника ?Перевищ та суми податку обраховану з
урахуванням вимог пункту 2001.9 ПКУ за період.
З метою практичної реалізації «Порядку зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №117 (з
01.09.2018):
- F/J 1412304 - Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків;
- F/J 1413302 - Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків.
Приклади формування електронних документів (Excel-файли):
- ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(20).xls – "Розрахунок коригування сум податку на
додану вартість (Д1)" (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість)
("Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року № 21 (у редакції наказів
Міністерства фінансів України 23 лютого 2017 року № 276 та 23 березня 2018 року №
381)" )
- ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(20).xls – "Розшифровки податкових
зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" (Додаток 5 до
податкової декларації з податку на додану вартість) ("Наказ Міністерства фінансів
України 28
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Поделитесь новостью

https://buhgalter911.com/uk
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