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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 (726 Кб)  1.35.2.0

  

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.35.2.0) (станом на 08.08.2016)

  

Нові версії документів:

    
    1. На виконання Постанови КМУ від 04.06.12 р. №623 "Про внесення змін до Порядку
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (приведення
до стандарту електронного документа) (початок дії версій документів з 01.09.2016): 
 
 
    -  J/F0299102 – Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у
пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою);
 
    -  J/F0299202 – Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у
пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в
рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і
зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної
технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування;   
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    -  На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 21 із змінами,
внесеними наказом від 25.05.2016 № 503 "Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" (початок дії версій документів
з 01.09.2016):     
    -  J/F1310106 – Реєстраційна заява платника податку на додану вартість;  
    -  J/F1310403 – Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість;   

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Схеми даних (XSD):

    
    1. Для наступних документів:     
    -  F/J3070110 – Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний
випадок на виробництві чи професійне захворювання     
    -  для поля «Податковий номер або серія та номер паспорта* застрахованої особи»
(елемент HTIN2) забезпечено можливість внесення даних до графи відповідно вимог
постанови Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1, а саме:номер 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   
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