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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 (53,6 Мб)  1.35.0.0

  

оновлення (538 Кб) 1.35.1.0

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.35.1.0) (станом на 08.07.2016)

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Схеми даних (XSD):

    
    1. Для документу F/J3040110 – «Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску» -
для поля «11. № реєстрації страхувальника» (елемент HNREG) встановлено ознаку, яка
дозволяє бути незаповненим або відсутнім;
 
    2. Для наступних документів

F/J3040510 – «Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб» (елемент
T1RXXXXG9S);

F/J3040610 – «Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам » (елемент
T1RXXXXG8S);

F/J3040710 – «Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства » (елемент
T1RXXXXG7S);

J3040810 – «Таблиця 8 Додатка 4. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до
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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 » (елемент T1RXXXXG7S);

J3040910– «Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову
військову службу » (елемент T1RXXXXG6S)

 у колонках «Податковий номер або серія та номер паспорта», відповідно вимог
постанови Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1, надана можливість внесення
номеру облікової картки застрахованої особи (номер ЗО) - номер персональної облікової
картки застрахованої особи, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки
платника податків фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають
відмітку в паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр);
якщо в такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються:
серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за
паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр);
"XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є
громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного
номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що
засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі
"NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також
цифр.   

  

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.35.0.0) (станом на 05.07.2016)
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Програмні модулі :

  

    Проведено оптимізацію програмного забезпечення та виправлено незначні недоліки.
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