
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.029 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 796 від 22.12.2020 р. «Про внесення змін 

до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету 

(КДБ). 

2. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ оновлено довідник Країни K040. 

ФОРМИ 

Державна податкова служба 

Нові форми:  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. № 321 «Про 

затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 

Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади»: 

1. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби: 

J1307001 Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку 

J1407201 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу 

на сплату коштів на єдиний рахунок 

J1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату 

коштів на єдиний рахунок 

J1407301 Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» 

платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок 

J1307401 Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок 

(залишки) 

F1307001 Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку 

F1407201 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжного документу 



на сплату коштів на єдиний рахунок 

F1307301 Уточнення даних «Призначення платежу» платіжного документу на сплату 

коштів на єдиний рахунок 

F1407301 Повідомлення про уточнення ДПС даних «Призначення платежу» 

платіжного документу на сплату коштів на єдиний рахунок 

F1307401 Визначення напряму використання коштів, сплачених на єдиний рахунок 

(залишки) 

Форми доступні у модулі Реєстр звітів. 

2. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р.; подання - за потреби: 

J1307101 Запит про отримання витягу щодо включення до/виключення з Реєстру 

платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС 

J1407101 Витяг з інформаційної системи щодо включення до/виключення з Реєстру 

платників, які використовують єдиний рахунок 

F1307101 Запит про отримання витягу щодо включення до/виключення з Реєстру 

платників, які використовують єдиний рахунок, за даними ДПС 

F1407101 Витяг з інформаційної системи щодо включення до/виключення з Реєстру 

платників, які використовують єдиний рахунок 

Реалізовано можливість надсилати запити та отримувати витяги у розділі Довідки 

державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Іншу довідку. 

Звітність НФУ до НБУ 

Зміни:  

Оновлено форми: 

IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність 

страховика 

IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах 

IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні 

IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками 

страхових/перестрахових платежів за договорами 

страхування/перестрахування, укладеними при посередництві 



страхового/перестрахового брокера 

Державна служба статистики 

Нові форми:  

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік: 

S2702514 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

S2702314 24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

 Звітність 

Єдиний внесок 

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 

1082-IX оновлені дані розміру мінімальних (з 01.01.2021 р. - 6000 грн) та максимальних (з 

01.01.2021 р. - 90000 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку 

сплати ЄСВ, починаючи із звітів з 01.01.2021 р.: 

Додаток 4:  

1)  Таблиця 6 (J3040612, F3040612); 

2)  Таблиця 8 (J3040812); 

3)  Таблиця 9 (J3040912). 

Додаток 5:  

1) Таблиця 1 (F3050112); 

2) Таблиця 1 (F3051112). 

Норми починають діяти тільки для звітів з 01.01.2021 р. 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) 

Для зручності роботи користувачів-співробітників КУА у таблиці реєстру документів МСФЗ 



додано блок ПІФ, що містить інформацію про ЄДРІСІ та Найменування ПІФ у створених 

звітах.  

За допомогою полів ЄДРІСІ та Найменування можна налаштувати швидкий та зручний 

відбір звітів. Для цього натисніть  на панелі інструментів та лівою кнопкою миші 

перетягніть заголовок колонки ЄДРІСІ або Найменування на додаткову панель, що 

з’явиться над реєстром. У таблиці реєстру пакети звітів будуть згруповані за обраним 

параметром. Щоб повернутися до звичайного відображення таблиці, перетягніть назви 

колонок з додаткової панелі у таблицю або повторно натисніть кнопку . 

 Зарплата 

Налаштування 

Оновлено довідники: 

- Мінімальна заробітна плата; 

- Прожитковий мінімум; 

- Прожитковий мінімум (діти); 

- Свята на 2021 рік. 

 

 


