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Програмне забезпечення та оновлення можна закачати з сайтів

  

Державна фіскальна служба України

  

повне встановлення (65.6 Мб)  1.25.0.0

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.25.0.0) (станом на 23.08.2016)

  

Нові версії документів:

    
    1. 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):     
    -  F0200118 – Податкова декларація з податку на додану вартість (фо);  
    -  F0200416 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до
податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)";   
    -  F0215209 – Додаток 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового)
періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного
(податкового) періоду (Д2)";   
    -  F0200514 – Додаток 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)";  
    -  F0299810 – Додаток 4 "Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану
вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету
(Д4)";   
    -  F0215109 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";   
    -  F0299309 – Додаток 6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5
декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів";   
    -  F0215709 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))";   
    -  F0215808 – Додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок
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при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення
продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)";   
    -  F0217010 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" як самостійний
документ";   
    -  J0200118 – Податкова декларація з податку на додану вартість;  
    -  J0200516 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до
податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)";   
    -  J0215209 – Додаток 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового)
періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного
(податкового) періоду (Д2)";   
    -  J0200614 – Додаток 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)";  
    -  J0299810 – Додаток 4 "Заява про повернення суми бюджетного відшкодування
та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану
вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету
(Д4)";   
    -  J0215109 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";   
    -  J0299309 – Додаток 6 "Довідка (Дб) подається платниками, які заповнюють рядок 5
декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів";   
    -  J0215709 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7))";   
    -  J0215808 – Додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при
зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення
продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)";   
    -  J0217010 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" як самостійний
документ";   
    -  J0209409 – Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна);  
    -  J0294109 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до
податкової декларації з податку на додану вартість" (спеціальної) (ДСп1);  

    -  J0294209 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";   
    -  J0294009 – Додаток 6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5
декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів";   
    -  J0294606 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)";   
    -  J0294508 – Додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при
зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення
продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)";   
    -  J0294309 – Додаток 9 "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських
товарів/послуг (ДС9)";   
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    -  J0294402 – Додаток 10 "Розрахунок сум податку на додану вартість по операціях з
сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до державного
бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)";   
    -  J0294709 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" (щодо діяльності
відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) як самостійний);  

    -  J0209010 – Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена);  
    -  J0209110 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до
податкової декларації з податку на додану вартість" (скороченої) (ДС1);   
    -  J0209209 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";   
    -  J0299009 – Додаток 6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок
5, декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів";   
    -  J0290706 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)";   
    -  J0290508 – Додаток 8 "Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при
зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення
продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)";   
    -  J0209309 – Додаток 9 "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських
товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг" (ДС9);   
    -  J0290802 – Додаток 10 "Розрахунок сум податку на додану вартість по операціях з
сільськогосподарськими товарами/ послугами, що підлягають сплаті до державного
бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10");   
    -  J0297010 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" (щодо діяльності
відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)як самостійний документ"; 
 

    
    -  На виконання постанови КМУ від 13.07.2016 №440 "Про затвердження Порядку
ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру" (початок дії
версій документів з 01.09.2016):     
    -  J1310501 – Реєстраційна заява платника податку (неприбуткового підприємства
(установи, організації)) Форма № 1-РН;   
    -  J1410501 – Рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки
неприбутковості.   

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
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Довідники вводу:

    
    1. spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 22.08.2016.  
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