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Програмне забезпечення та оновлення можна закачати з сайтів

  

Державна фіскальна служба України ,  OPZ Податкова звітність ,  Незалежний сайт
підтримки користувачів OPZ

  

повне встановлення (52,4 Мб)  1.33.0.0

  

оновлення (1,92 Мб)  1.33.5.0

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.33.5.0) (станом на 28.04.2016) 

  

  

Нові версії документів:

  

    
    1. З метою створення нових та удосконалення існуючих електронних сервісів для
платників податків додано наступні форми (початок дії документів з 01.05.2016):

F/J1301703 – "ЗАПИТ про отримання витягу з реєстру платників податку на додану
вартість" ;

F/J1401703 – "Витяг з реєстру платників податку на додану вартість";
F/J1310402 – "Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану
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вартість" ;
F/J1491101 – "Повідомлення про прийняття документу до обробки".   

  

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

  

Схеми даних (XSD):

  

    
    1. Внесено зміни в файли:

 F/J0206408 – "Звіт № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»" - для
колонок 3-10 розділу І та колонки 4 розділу ІІ встановлено до 6 знаків включно після
десяткової коми;

F/J0206508 – "Звіт № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних
напоїв»" - для колонок 4-13 розділу І та колонки 6 розділу ІІ
встановлено до 6 знаків включно після десяткової коми;

F/J0208305 – "Звіт № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових
виробів»" - для колонок 4-12 розділу І та колонки 4-6 розділу ІІ
встановлено до 6 знаків включно після десяткової коми;

F/J0208205 – "Звіт № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних
напоїв у оптовій мережі»" - для колонок 3-12 розділу І та колонки 7
розділів ІІ та ІІІ встановлено до 6 знаків включно після десяткової коми, назва елементів
T2RXXXXG1D та T3RXXXXG1D змінено на T2RXXXXG1 та T3RXXXXG1 відповідно, тип
цих елементів змінено з DateColumn на MonthColumn;

F/J0208404 – "Звіт № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових
виробів у оптовій мережі»" - для колонок 4-13 розділу І та колонки 7
розділів ІІ та ІІІ встановлено до 6 знаків включно після десяткової коми, назва елементів
T2RXXXXG1D та T3RXXXXG1D змінено на T2RXXXXG1 та T3RXXXXG1 відповідно, тип
цих елементів змінено з DateColumn на MonthColumn;

F/J0210101 – "Звіт № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних
напоїв у роздрібній мережі»" - для колонок 3-6 встановлено до 6
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знаків включно після десяткової коми, для елементів R00G2D та R00G3D встановлено
ознаку, яка дозволяє бути незаповненим або відсутнім;

F/J0210201 – "Звіт № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових
виробів у роздрібній мережі»"  - для колонок 3-6 встановлено до 6
знаків включно після десяткової коми, для елементів R00G2D та R00G3D встановлено
ознаку, яка дозволяє бути незаповненим або відсутнім
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