ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.212

ДОВІДНИКИ

1. Оновлений довідник Підакцизні товари згідно змін в Податковому
кодексі, що внесені Законом України N 2245-VIII від 07.12.2017 р:
-

змінені назви для кодів УКТ ЗЕД 2206 00 39 00, 2206 00 59 00,
2206 00 89 00;

-

змінені ставки акцизного податку на спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

-

змінені ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та
промислові замінники тютюну.

Зміни та нові ставки акцизного податку починають діяти з 01.01.2018 р.
2. У зв’язку з цим також внесені зміни в Довідник по мінімальному
акцизному податковому зобов'язанню, який підключений до форм:
J0295206 Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових
виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки
акцизного податку одночасно
F0295206 Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових
виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки
акцизного податку одночасно
Зміни та нові ставки акцизного податку починають діяти з 01.01.2018 р.
3. Оновлений

Довідник

пільг

станом

на

31.12.2017

р.

згідно

з

повідомленням на сайті ДФС про оновлення Довідників податкових пільг
№ 85/1 та 85/2.
Довідник підключений у формі J0201406 Звіт про суми податкових пільг.

4. Оновлений довідник Класифікатор видів цільового призначення
земель згідно змін, внесених Наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України 23.05.2017 № 261 до Наказу Державного комітету
України із земельних ресурсів 23.07.2010 № 548.
Довідник підключений у формі J0602006 Податкова декларація з плати
за землю.

ФОРМИ
Державна фіскальна служба

Зміни:

Виправлена дата граничного строку подання за період «Рік, 2017» комплекту
форм «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств», квартальна
(J0100116).
Виправлення виконані відповідно змінам в ПКУ (п.49.18.6.):
«Для декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний
(податковий) рік, визначено єдиний строк її подання - протягом 60
календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного
(податкового) року, незалежно від того, за який базовий звітний (податковий)
період складалася декларація - квартал або рік».

Державна служба статистики

Нові квартальні звіти, початок дії з 01.01.2018 р., терміни подання вказані у
звітах.
S1000213

2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S1616007

31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом

вантажів за
сполучення

видами

вантажів

та

пасажирів

за

видами

S0601313

1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій
торгівлі

S0501408

14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення
життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та
членів екіпажу

Державна казначейська служба

Зміни:
Додана програма користувача «Перевірка для НААН» у формі:
FINB0002

Форма №1-дс Баланс

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА
ВІДОМСТВ
НААН
Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науководослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії наук
України
Новий річний звіт, початок дії 01.12.2017:
FZNDR019

Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково дослідних роботах

ДФС (бюджет)
Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для
підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та
регіональні підрозділи, митниці)
Зміни:
FSFINR02

Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSUFR003

Управлінська форма 3

FSFINB02

Форма №1-дс Баланс

Додана програма користувача «Експорт в Excel» у формі:
FS41KD36

Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги

Міністерство культури
Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних
Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади,
заповідники, концерти, тощо)
Зміни:
KINB0002

Форма №1-дс Баланс

Міністерство соціальної політики
Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ,
підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:
PINB0002

Форма №1-дс Баланс

КМДА
Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для
підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації
Нова річна форма:
KMR7MZ36

Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними
коштами

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи
Реєстр первинних документів
Розширена інформація, яка відображається у вкладках «Затверджено
Контрагентом», «Відхилено Контрагентом» для первинних документів.
Додане відображення:
·

номера первинного документа,

·

назв підприємства-продавця та підприємства-покупця.

