ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.076

ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ
КОРИГУВАННЯ
На виконання наказу Міністерства фінансів України № 15 від 17.01.2022 р. «Про внесення
змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» затверджено
нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.
Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні
доопрацювання:

1. ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:
Державна податкова служба
J1201013

Податкова накладна

J1201113

Додаток №1 до податкової накладної

J1201213

Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і
вартісних показників до податкової накладної

F1201013

Податкова накладна

F1201113

Додаток №1 до податкової накладної

F1201213

Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і
вартісних показників до податкової накладної

2. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛ ПРОГРАМИ:
Реєстр податкових документів
1.

Реалізовано можливість:



створення ПН та РК нових 13-х версій за допомогою команди Створити у головному
та контекстному меню, а також за допомогою кнопки

на панелі інструментів;



створення виданої ПН нової 13-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі
ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити
видану ПН на основі отриманої;



створення РК нової 13-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх
версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити Дод.2 на основі
ПН;



створення зведеної виданої ПН нової 13-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі
на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на
основі;



перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 13-х
версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне
значення із визначеного діапазону. Діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні
відкритого бланка по команді Файл – Властивості на вкладці Додатково;



перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 13-х версій імені, зазначеному у
сертифікаті. Перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування –
Параметри системи – Документообіг;

Реєстр електронних документів
Реалізовано створення ПН нової 13-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:


Створити Податкову накладну на основі Акту;



Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;



Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;



Створити Податкову накладну на основі Рахунка;



Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

Реєстр податкових документів – Універсальний імпорт
Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 13-ї версії.
Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.
У каталог «...\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для
імпорту у форматі xlsx і dbf.

Адміністрування – Параметри системи – Перетворення форм ПН-Дод2
Оновлено налаштування конвертації ранніх версій ПН/РК у нову 13-ту версію при виконанні
імпорту.
Перетворення форм документів у 13-ту версію при імпорті та копіюванні 8-х – 12-х версій
ПН/РК виконується автоматично.

Облік ПДВ – Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 13-ї версії на основі ПН
нової версії (J1201013, F1201013) та/або ПН попередньої версії (J1201012, F1201012) за
допомогою команди головного меню Файл – Відкрити список додатків – Додати на
вкладці Видані.

Облік ПДВ – Звірка документів з ЄРПН
Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 13-ї версії.
Звірку документів з ЄРПН також можливо виконати у модулі Первинні документи – Реєстр
податкових документів.

3. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ:
4.

Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 13-ї версії у форматі DBF.

5.

Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 13-ї версії. Опис нової
структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням: https:
//medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv.

6.

Реалізовано автоматичну конвертацію ПН/РК попередніх 10-х – 12-х версій при імпорті в
форматі «для обміну звітністю» (без підписів і квитанцій) у нову 13-ту версію.

