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Програмне забезпечення та оновлення можна закачати з сайтів

  

Державна фіскальна служба України

  

повне встановлення (60.5 Мб)  1.23.0.0

  

  

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.23.0.0) (станом на 24.06.2016)

  

Нові версії документів:

    
    1. На виконання наказу Мінфіну від 11.04.2016 № 441 "Про внесення змін до Порядку
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", додано нові версії документів
(початок дії документів з 01.07.2016):

F/J3000410 – "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 органів доходів і
зборів (Додаток 4)" ;

F/J3040110 – "Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску";
J3040210 – "Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (заповнюється
районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)"
;

J3040310 – "Таблиця 3 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову
військову службу " ;

F/J3040410 – "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/J3040510 – "Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб ";
F/J3040610 – "Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати

(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам" ;
F/J3040710 – "Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим

категоріям осіб відповідно до законодавства" ;
J3040810 – "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, 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 престарілим, який за висновком
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку,
якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію
відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів
дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове
забезпечення відповідно до законодавства" ;

J3040910 – "Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову
військову службу" ; 

F3000510 – "Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)" ;

F3005110 – "Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)" ;

F3050110 – "Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами –
підприємцями" ;

F3050210 – "Таблиця 2 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами –
підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування" ;

F3051310 – "Таблиця 3 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну
професійну діяльність" ;

F3050410 – "Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства" ; 

F3051410 – "Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства" ; 

F3000610 – "Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про
добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів
(Додаток 6)" ;

F3060110 – "Таблиця 1 Додатка 6. Відомості про суми добровільних внесків,
передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті" ;

F3060210 – "Таблиця 2 Додатка 6. Відомості про суми доплати до мінімального
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страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком" ;
F3060310 – "Таблиця 3 Додатка 6. Відомості про збільшення або зменшення сум

зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки"
;

F/J3000710 – "Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання (Додаток 7)" ;

F/J3070110 – "Таблиця Додатка 7. Відомості про застраховану особу, з якою стався
нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання" .  

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Довідники вводу:

    
    1. spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 23.06.2016.  

  

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

    
    1. Звіт(форма_1-ОА_міс)про_ОбсягиПридбанняТаРеалізації_АлкоНапоїв_у_ОМ(5)
.xls  – "ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У
ОПТОВІЙ МЕРЕЖІ" (Форма № 1-ОА (місячна)) (Наказ Міністерства фінансів
України від 11 лютого 2016 року № 49)   
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