
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.095 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. Згідно з наказом Міністерства економіки України від 11.11.2022 р. № 4552 «Про 
затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 002:2004» оновлено довідник 
ОПФ (КОПФГ). 

2. Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.11.2022 р. 
№225 «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад» оновлено довідник Райони Областей. 

ФОРМИ 

Державна податкова служба 

Нові форми:  

На виконання наказів Міністерства фінансів України: 

 № 394 від 24.11.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 
червня 2015 року № 578»; 

 № 438 від 15.12.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 
листопада 2022 року № 394»: 

1. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І 
Півріччя, 9 Місяців, Рік, місяць - у разі потреби: 

J0103508 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні 
особи) 

J0135708 Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання 

2. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік: 

J0103805 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи 

J0138105 Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок 



J0138305 Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання 

F0103805 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи 

F0138105 Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок 

F0138205 Додаток 2. Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску 

F0138305 Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання 

Реалізовано можливість заповнення графи 3 та графи 4 форми «Податкова декларація 
платника єдиного податку четвертої групи» (J0103805, F0103805) за показниками форми 
«Додатка 1» (J0138105, F0138105). Заповнення виконується по команді на вкладці 
Наступні дії - Виконати додаткову програму обробки - За показниками з 
J0138105 (За показниками з F0138105 - для ФОП) у вікні відкритого документа 
J0103805 (F0103805).  

Реалізовано можливість перенесення показників у «Додаток 1» (J0138105) із форми 
«Додатка 1» попередньої версії (J0138104). Перенесення даних виконується по команді на 
вкладці Наступні дії - Виконати додаткову програму обробки - Перенес. даних з 
J0138104 у вікні відкритого документа J0138105. 

3. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І 
Півріччя, 9 Місяців, Рік, місяць - у разі потреби: 

F0103308 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - 
підприємця (квартал) 

F0133108 Додаток 1. Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску 

F0133208 Додаток 2. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання 

4. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік, місяць - у разі 
потреби: 

F0103406 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - 
підприємця (рік) 

F0134106 Додаток 1. Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску 

F0134206 Додаток 2. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання 

5. На виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
29.11.2022 р. № 955 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського 
товаровиробництва» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2023 р., період 
подання - Рік: 



J0303309 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва 

Державна служба статистики 

Нові форми:  

Додано нові форми, період подання - щоквартально, перший раз звіти за новими формами 
подаються за період І Квартал 2023 року: 

S2601006 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна) 

S1616011 31-авто (квартальна). Звіт про перевезення автомобільним транспортом 
вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення 

S1803111 31-вод (квартальна). Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним 
транспортом 

S0600320 3-торг (квартальна). Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі 

S0601317 1-опт (квартальна). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій 
торгівлі 

S1000217 2-інвестиції. Звіт про капітальні інвестиції (квартальна) 

S0301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 

S0700506 1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла 

S2700916 11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні 
підприємства 

S2701116 13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства 

S0501411 № 14-ЗЕЗ (квартальна). Звіт про придбання (продаж) товарів для 
забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та 
членів екіпажу 

S0500912 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг 

S1001016 10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями 

S1001314 13-зез (квартальна). Звіт підприємства про інвестиції за кордон 

S0800112 № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна). Звіт про оплату населенням 
житлово-комунальних послуг 

S0435005 № 1-ціни (послуги) (квартальна). Звіт про ціни виробників послуг 



Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) 

Нові форми:  

Додано новий пакет форм: 

B0001003 Ярлик - Таксономія для банків 2021 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ 

Звітність державних підприємств  

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми 
фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств  

Зміни:  

Відкориговано перенесення даних за допомогою команди Наступні дії - Виконати 
додаткову програму обробки - Перенести дані з UOP00309 для рядків: 

 4000 - 4000/4 граф 3 та 4 розділу IV. Капітальні інвестиції; 

 6000 - 6080 граф 3, 4 та 5 розділу VI. Звіт про фінансовий стан; 

 7000 - 7013 граф 3 та 4 розділу VII. Кредитна політика; 

 8000 - 8005 та 8020 - 8025 графи 3 розділу VIII. Дані про персонал та витрати на 
оплату праці: 

S3000309 Показники виконання фінансового плану 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

 Звітність 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) 

Додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2021 (затверджено 
06.12.2022 р.) для пакета Таксономія для банків 2021 модуля Фінансова звітність за 
МСФЗ (формат iXBRL). 



Додано новий ярлик для пакета звітності, що створюється відповідно до таксономії UA XBRL 
МСФЗ 2021: 

B0001003 Ярлик - Таксономія для банків 2021. 

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів 
попередніх версій. 

Якщо було виконано попередню підготовку для заповнення звітності за 2021 рік, необхідно 
виконати конвертацію попередньо створеного пакета звітності у новий пакет за таксономією 
UA XBRL МСФЗ 2021. Для цього скопіюйте попередньо заповнений пакет. При копіюванні 
автоматично створиться новий ярлик (відповідно до пакета звітності B0001003) за 
таксономією 2021. Дані із попередньо створеного пакета будуть перенесені у відповідні поля 
пакета звітності за таксономією 2021. Перевірте правильність заповнення нового пакета та, у 
разі потреби, дозаповніть необхідні поля. Після конвертації пакет звітів, що створений за 
таксономією 2020, можна видалити з реєстру. 

Відновлення резервної копії програми 

Доопрацьовано автоматичне призначення користувача Admin автором всіх документів при 
відновленні резервної копії формату ZBK (що не містить даних про користувачів). 

 


