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Програмне забезпечення та оновлення можна закачати з сайтів

  

Державна фіскальна служба України

  

повне встановлення (63.4 Мб)  1.22.0.0

  

  

Перелік змін та доповнень (версія 1.22.0.0) (станом на 12.02.2016) 

  

  

Нові версії документів: 

  

    
    1. З метою створення нових та удосконалення існуючих електронних сервісів для
платників податків додано наступні форми:

F/J1302401 – "Запит на отримання інформації, щодо залишку узгоджених
податкових зобов’язань платника податку, несплачених до бюджету, що обліковуються в
Державній казначейській службі України до виконання в повному обсязі"
;

F/J1402401 – "Витяг про отримання інформації, щодо залишку узгоджених
податкових зобов’язань платника податку, несплачених до бюджету, що обліковуються в
Державній казначейській службі України до виконання в повному обсязі"
.
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    2. 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 додано нові версії документів:

F/J0800202 – "Податкова декларація з рентної плати" (місячна);
F/J0820201 – "Додаток 2 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з

рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
";

F/J0820401 – "Додаток 4 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України ";

F/J0821001 – "Додаток 10 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок з
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами ";

F/J0821101 – "Додаток 11 до Податкової декларації з рентної плати – Розрахунок
податкового зобов'язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами
природного газу та аміаку територією України ".  
    3. На виконання наказу Мінфіну від 28.01.2016 №21 «Про затвердження форм та
Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 р. за № 159/28289 додано
наступні форми:

J(F)0200117 – "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ";
J0200515, F0200415 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану

вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)"
;

J(F)0215208 – Додаток 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного
(податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного
звітного (податкового) періоду (Д2)";

J0200613, F0200513 – Додаток 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування
(Д3)";

J(F)0299809 – 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)";

J(F)0215108 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";

J(F)0299308 – Додаток 6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють
рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів";

J(F)0215708 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)";

J(F)0215807 – 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)";

J(F)0217009 – "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану
вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок"  як
самостійний документ; 
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J(F)0299708 – "Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду" додато
к 1 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість
(пункт 3 розділу ІІ)
;

J(F)0215505 – "Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем
послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються
нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими
платниками податків, на митній території України";

J(F)0215901 – "ЗАЯВА про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої
пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України" дода
ток 3 до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану
вартість (пункт 9 розділу IІІ)
;

J0215607 – "Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права
складання податкових накладних та розрахунків коригування" додаток 2
до Порядку заповнення та подання податкової  звітності з податку на додану вартість
(пункт 9 розділуІІІ)
; 

J0209408 – "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(спеціальна)(0130)";

J0294108 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до
податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) (Д1)";

J0294208 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" ;

J0294308 – Додаток 9 "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських
товарів/послуг (ДС9)";

J0294008 – Додаток 6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5
декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів" ;

J0294605 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)"
;

 J0294507 – 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)";

J0294708 – "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;

J0294401 - 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)" ;

J0209009 – "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(скорочена)(0121-0123)";

J0209109 – Додаток 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до
податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) (Д1)";
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J0209208 – Додаток 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового
кредиту в розрізі контрагентів (Д5)";

J0209308 – Додаток 9 "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських
товарів/послуг (ДС9)";

J0299008 – Додаток 6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5
декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів>" ;

 J0290705 – Додаток 7 "Розрахунок (перерахунок) частки використання
товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)"
;

J0290507 – 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)";

J0297009 – "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
;

J0290801 – 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)"
.
 

  

  

 4 / 4


