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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 (54,4 Мб)  1.36.0.0

  

оновлення 1 (750 Кб)  1.36.1.0

  

оновлення 2 (764 Кб)  1.36.2.0

  

оновлення 3 (1.01 Мб)  1.36.3.0

  

оновлення 4 (1.41 Мб)  1.36.4.0

  

оновлення 5 (1.77 Мб)  1.36.5.0

  

оновлення 6 (1.88 Мб)  1.36.6.0

  

оновлення 7 (2.43 Мб)  1.36.7.0

  

оновлення 8 (2.45 Мб)  1.36.8.0
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оновлення 9 (2.97 Мб)  1.36.9.0

  

оновлення 10 (3.06 Мб)  1.36.10.0

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.10.0) (станом на 14.02.2017)

  

  

Нові версії документів:

  

    
    1. З метою використання органами соціального захисту населення єдиних форм
запитів на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб додано нові версії
документів (початок дії 01.03.2017):

J1301502 – "Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб
";

J1301602 – "Запит на отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами від здійснення
підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності ";

J1401502 – "Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб»
";

J1401602 – "Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами від здійснення
підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності» "
. 
 
    2. З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків
додано наступні форми:

F/J1499501 – "Квитанція № 3 (Додаткова обробка за рішенням суду або органу ДФС)
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". 
 
    3. Відновлено можливість формування фінансової звітності в електронному вигляді за
формами згідно з переліком: 

J0900108 – "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"; 
J0900207 – "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)"; 
J0900904 – "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)"; 
J0901005 – "Звiт про власний капiтал"; 
J0901106 – "Фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва"; 
J0901203 – "Спрощений фiнансовий звiт суб’єкта малого підприємництва"; 
J0901301 – "Примiтки до рiчної фiнансової звітності"; 
J0901602 – "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)"; 
J0902201 – "Звiт про фiнансовий стан банку (Баланс)"; 
J0902301 – "Звіт про прибутки і збитки і інший сукупний дохід банку (Звiт про

фiнансовi результати) "; 
J0902401 – "Звіт про прибутки і збитки банку"; 
J0902501 – "Звіт про сукупний дохід банку"; 
J0902601 – "Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)"; 
J0902701 – "Звiт про рух грошових коштiв банку за прямим методом"; 
J0902801 – "Звiт про рух грошових коштiв банку за непрямим методом".   

  

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

  

Довідники вводу:

  

spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 14.02.2017.

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.9.0) (станом на 31.01.2017)
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Нові версії документів:

    
    1. На виконання наказу Мінфіну від 17.08.2015 №719 "Про затвердження форми
Податкової декларації з рентної плати" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2015 р. за № 1051/27496, із змінами, внесеними наказом Міністерства
фінансів України від 07 листопада 2016 року № 927, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 листопада за № 1539//29669 додано нові версії документів:

F/J0800104 – "Податкова декларація з рентної плати";
F/J0810104 – "Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для

видобування корисних копалин ";
F/J0810204 – "Додаток 2. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для

видобування вуглеводневої сировини ";
F/J0810304 – "Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в

цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин ";
F/J0810404 – "Додаток 4. Розрахунок з рентної плати за користування

радіочастотним ресурсом України ";
F/J0810504 – "Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання

води ";
F/J0810604 – "Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання

поверхневих вод для потреб водного транспорту ";
F/J0810704 – "Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання

води для потреб гідроенергетики ";
F/J0810804 – "Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування ";

F/J0810904 – "Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 
";

F/J0811004 – "Додаток 10. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
";

F/J0811104 – "Додаток 11. Розрахунок з рентної плати за транзитне
транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
"

F/J0800203 – "Податкова декларація з рентної плати (місячна)";
F/J0820203 – "Додаток 21. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для

видобування вуглеводневої сировини ";
F/J0820403 – "Додаток 41. Розрахунок з рентної плати за користування

радіочастотним ресурсом Українии ";
F/J0821003 – "Додаток 101. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
";
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F/J0821103 – "Додаток 111. Розрахунок з рентної плати за транзитне
транспортування трубопроводами аміаку територією України
".
 

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Довідники вводу:

    
    1. spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 31.01.2017.  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.8.0) (станом на 12.01.2017)

  

Нові версії документів:

    
    1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2016 № 911, рішення
Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.10.2016 № 101 «Про
затвердження порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про доходи фізичних осіб на
запити Національного агентства з питань запобігання корупції» та запровадженням
інформаційної взаємодії між ДФС та Національним агентством додано наступні форми:

J1602701 – Запит на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими
агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами; 

J1702701 – Відповідь на запит «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом,
та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого
податку з доходів фізичних осіб»   

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
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Довідники вводу:

  

spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 12.01.2017

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.7.0) (станом на 22.12.2016)

  

Нові версії документів:

    
    1. З метою забезпечення приймання та обробки розрахунків податку на прибуток
нерезидента та постійного представництва нерезидента за формами, затвердженими
наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2016 № 544, із здійсненням
автоматизованих контролів достовірності обов’язкового реквізиту «тип документу» з
урахуванням двох граничних строків подання таких розрахунків для типу звітного
(податкового) періоду «рік» додано наступні форми:     
    -  J0170601 – Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить
діяльність на території України через постійне представництво, на підставі
складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (річна)
;
 
    -  J0176101 – Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента,
який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі
складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13
Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 ;  
    -  J0176201 – Додаток ВП до рядків 18-20, 22-24, 26-28 Розрахунку податку на
прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне
представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської
діяльності;   
    -  J0176301 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку
податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через
постійне представництво, на підставі складення окремого балансу
фінансово-господарської діяльності та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД
Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.   
    -  J0170801 – Розрахунок податку на прибуток постійного представництва
нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу
коефіцієнта 0,7 (річна);   
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    -  J0178101 – Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента,
який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі
складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13
Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;   
    -  J0178201 – Додаток ВП до рядків 17-19, 21-23, 25-27 Розрахунку податку на
прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до
суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;   
    -  J0178301 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку
податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через
постійне представництво, на підставі складення окремого балансу
фінансово-господарської діяльності та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД
Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.   

    
    -  Згiдно наказу Міністерства фінансів  України від 23.01.2015 № 14 "Про
затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання
декларції акцизного податку" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26
вересня 2016 року № 841)додано нові документи (початок дії 01.01.2017):     
    -  J/F0209505 – Декларація акцизного податку;  
    -  J/F0295005 – Додаток 11.Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального
відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу;
 
    -  J/F0295105 – Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів
(продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій,
визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)
;
 
    -  J/F0295205 – Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів,
на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
;
 
    -  J/F0295305 – Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв
(стаття 225 розділу VI Кодексу) ;  
    -  J/F0295405 – Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню,
звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою
;
 
    -  J/F0295505 – Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок
акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
;
 
    -  J/F0295605 – Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ;  
    -  J/F0295705 – Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання
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електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком
електричної енергії ;  
    -  J/F0295805 – Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або
зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки,
допущеної в попередніх звітних періодах ;  
    -  J/F0295905 – Додаток 10. Зразок доповнення до декларації акцизного податку
відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу ;  
    -  J/F0296005 – Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне,
порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку
коригування .  

    
    -  З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків
додано наступні форми:     
    -  J/F1491201 – Повідомлення про визнання звітів страхувальників (роботодавців)
щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування такими, що не подавались ;  
    -  J/F1491301 – Інформаційне повідомлення (про відмову у прийнятті звітності);  
    -  J1700101 – Повідомлення про визнання звітів страхувальників (роботодавців) щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування такими, що не подавались .  

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Довідники вводу:

    
    1. SPR_TERM.XML - Довідник термінів подання документів:     
    -  додано звітні періоди документів 2017 року;  
    -  видалено звітні періоди документів за 2010 рік.  

    

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.6.0) (станом на 13.12.2016) 
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Нові версії документів:

    
    1. З метою забезпечення приймання та автоматизованої обробки форми податкової
декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 , із змінами, внесеними наказом Міністерства
фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821 внесено зміни в такі форми:     
    -  F0100109 – "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
(квартальна) ";  
    -  F0111204 – "Додаток Ф1 до податкової декларації про майновий стан і доходи
РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового
збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами ";  
    -  F0111404 – "Додаток Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи
РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового
збору з доходів, отриманих самозайнятою особою ";  
    -  F0100209 – "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ (річна)"
;  

    -  F0121204 – "Додаток Ф1 до податкової декларації про майновий стан і доходи
РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового
збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами ";  
    -  F0121404 – "Додаток Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи
РОЗРАХУНОК податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового
збору з доходів, отриманих самозайнятою особою ".  

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Довідники вводу:

    
    1. spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 13.12.2016.  
    2. sprForFields.xml – підключено довідники допомоги вводу до нових версій звітних
документів по ЄСВ   

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.5.0) (станом на 29.11.2016)
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Нові версії документів:

    
    1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 7 вересня 2016 року № 813
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420 внесено зміни в такі
форми:     
    -  F/J3000411 – 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/J3040111 – Таблиця 1 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску;  
    -  J3040211 – 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);
 
    -  J3040311 – Таблиця 3 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову
військову службу;   
    -  F/J3040411 – 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/J3040511 – Таблиця 5 Додатка 4. Відомості про трудові відносини осіб;  
    -  F/J3040611 – Таблиця 6. Додатка 4.Відомості про нарахування заробітної плати
(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;   
    -  F/J3040711 – Таблиця 7 Додатка 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства;   
    -  J3040811 – 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 особою похилого віку, яка за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла
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;   
    -  J3040911 – Таблиця 9 Додатка 4. Відомості про осіб, які проходять строкову
військову службу;   
    -  F3000511 – Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) (Фізичні особи - підприємці);   
    -  F3005111 – Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (Додаток 5)(Особи, які провадять незалежну професійну
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діяльність);   
    -  F3050111 – Таблиця 1 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами –
підприємцями;   
    -  F3050211 – Таблиця 2 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами –
підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування;   
    -  F3051311 – Таблиця 3 Додатка 5. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять
незалежну професійну діяльність;   
    -  F3050411 – Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства;   
    -  F3051411 – Таблиця 4 Додатка 5. Наявність підстав для обліку стажу окремим
категоріям осіб відповідно до законодавства;   
    -  F3000611 – Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про
добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів
(Додаток 6);   
    -  F3060111 – Таблиця 1 Додатка 6. Відомості про суми добровільних внесків,
передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;   
    -  F3060211 – Таблиця 2 Додатка 6. Відомості про суми доплати до мінімального
страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком;   
    -  F3060311 – Таблиця 3 Додатка 6. Відомості про збільшення або зменшення сум
зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки;
 
    -  F/J3000711 – Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання (Додаток 7);   
    -  F/J3070111 – Таблиця Додатка 7. Відомості про застраховану особу, з якою стався
нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.   

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Форми вводу і друку:

    
    1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року № 441
«Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо
сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за №
682/288120 приведено такі форми:     
    -  F/J3000410 – Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
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забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і
зборів (Додаток 4);   
    -  J3040210 – Таблиця 2 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих
осіб (заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту
населення);   
    -  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.   

    

  

XML-схеми:

    
    1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806
«Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних
на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного
державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового»
внесено зміни у такі форми:     
    -  F/J1204101– Товарно-транспорта накладна на переміщення спирту етилового;  
    -  F/J1204201– Товарно-транспорта накладна на переміщення алкогольних напоїв.  

    

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.4.0) (станом на 03.11.2016)

  

Нові версії документів:
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    1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 "Про
затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств",
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1049/29179
додано такі форми:     
    -  J0108103 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (річна);  
    -  J0180303 – Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств;   
    -  J0180603 – Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств;   
    -  J0181303 – Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0181403 – Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0181503 – Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0181603 – Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0181703 – Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств;   
    -  J0181803 – Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств;   
    -  J0182803 – Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств;   
    -  J0100515 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для
сільськогосподарських підприємств);   
    -  J0150306 – Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств;   
    -  J0150605 – Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств;   
    -  J0151305 – Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0151406 – Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0151505 – Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0151605 – Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0151706 – Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств;   
    -  J0151803 – Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств;   
    -  J0152803 – Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств.   
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    -  На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від
29.03.2016 № 108 додано таку форму:     
    -  J0303306 – Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__
рік.   

    
    -  З метою реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року №
806 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних
накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення
Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту
етилового» додано таку форму:     
    -  F/J1204101 – Товарно-транспорта накладна на переміщення спирту етилового;  
    -  F/J1204201 – Товарно-транспорта накладна на переміщення алкогольних напоїв.  

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Форми вводу та друку:

    
    1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 7 вересня 2016 року № 813
«Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за № 1290/29420 внесено зміни в такі
форми:     
    -  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);   
    -  J3040210 – Таблиця 2 Додатка 4. Нарахування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих
осіб (заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту
населення) ;   
    -  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 особою похилого віку, яка за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла
80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або
компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за
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батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони
отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.   

    

  

XML-схеми:

    
    1. У зв’язку із зверненнями платників податків щодо неможливості зазначити в
електронній формі Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних
засобів ( F/J0301206), затвердженої наказом Мінфіну від 09.07.2015 № 636, ставок
збору, що встановлюються органами місцевого самоврядування згідно з п. 268 1.3. ст.
268 1 Податкового кодексу України, встановлено формат, який передбачає 4 знаки після
коми.   

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.3.0) (станом на 11.10.2016)

  

Нові версії документів:

    
    1. На виконання наказу МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ від 08.07.2016 № 585
"Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств", Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за №
1049/29179 додано наступні форми:     
    -  J0100115 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств;  
    -  J0110307 – Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств;   
    -  J0110605 – Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств;   
    -  J0111305 – Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0111406 – Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0111505 – Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0111605 – Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств;   
    -  J0111706 – Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з
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податку на прибуток підприємств;   
    -  J0111803 – Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств;   
    -  J0112803 – Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств.   

    

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.2.0) (станом на 26.09.2016)

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Форми вводу (XSL):

    
    1. Надана можливість вносити ознаку наявності поданих доповнень згідно зноски «8»
до поля «Наявність доповнення» (додано поле HJ1).для наступних документів:     
    -  J0100608 – Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить
діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення
окремого балансу фінансово-господарської діяльності;   
    -  J0100807 – Розрахунок податку на прибуток постійного представництва
нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта
0,7;   
    -  J0101910 – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.  

    

  

Схеми даних (XSD):

    
    1. common_types.xsd - "Загальні типи даних" - на виконання вимог п.4 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» надана можливість використання нових ознак
неприбутковості установи (організації) за затвердженою структурою.
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Перелік змін та доповнень (версія 1.36.1.0) (станом на 20.09.2016)

  

Нові версії документів:

    
    1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2016  № 544 «Про
затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які
провадять діяльність на території України через постійне представництво» додано
наступні форми:     
    -  J0100608 – Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить
діяльність на території України через постійне представництво, на підставі
складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;   
    -  J0165103 – Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента,
який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на
підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13
Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;   
    -  J0166203 – Додаток ВП до рядків 18-20, 22-24, 26-28 Розрахунку податку на
прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне
представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської
діяльності ;   
    -  J0165303 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку
податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через
постійне представництво, на підставі складення окремого балансу
фінансово-господарської та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД Розрахунку
податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом
застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.   
    -  J0100807 – Розрахунок податку на прибуток постійного представництва
нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу
коефіцієнта 0,7 ;   
    -  J0185103 – Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента,
який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на
підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13
Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;   
    -  J0186203 – Додаток ВП до рядків 17-19, 21-23, 25-27 Розрахунку податку на
прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до
суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;   
    -  J0185303 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку
податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через
постійне представництво, на підставі складення окремого балансу
фінансово-господарської діяльності та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД
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Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного
шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.   

    
    -  На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про
затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації» додано наступні форми:     
    -  J0101910 – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;  
    -  J0119703 – Додаток ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів
(прибутків)неприбуткової організацій;   
    -  J0119802 – Додаток ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про
використання доходів (прибутків)неприбуткової організації.   

    
    -  З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків
додано наступні форми :     
    -  F/J1300104 - Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових
накладних;   
    -  F/J1400104 – Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.  

    

  

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

  

Схеми даних (XSD):

    
    1. У розрахунках коригування, складених після 01.04.2016 до податкових накладних,
складених до 01.04.2016, мають зазначатись умовні ІПН покупця, які вказані у
податкових накладних, до яких вони складені. У відповідності до Порядку заповнення
податкової накладної, затвердженому наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957, надана
можливість заповнення поля "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)
значенням "0" для наступних документів:     
    -  F/J201008 - Податкова накладна;  
    -  F/J201208 - Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової
накладної Додаток 2 до Податкової накладної.   

    

  

Довідники вводу:
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    1. spr_sti.xml – "Довідник податкових інспекцій" - станом на 20.09.2016.  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.36.0.0) (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
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)
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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)";   
    -  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);   
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    -  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:

  

Довідники вводу:

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