
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.099 

ФОРМИ 

Державна податкова служба 

Нові форми:  

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 р. № 403 «Про внесення 
змін до форми Податкової декларації з туристичного збору», додано нові форми, період 
подання - щоквартально: 

J0303506 Податкова декларація з туристичного збору 

J0313506 Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору 

F0303506 Податкова декларація з туристичного збору 

F0313506 Розрахунок податкових зобов'язань з туристичного збору 

Форми доступні у розділі програми Звітність - Реєстр звітів. 

Зміни:  

На виконання Закону України від 12.01.2023 р. № 2881-ІХ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму 
експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану» у редакції від 
04.03.2023 р. доопрацьовано зміни в заповненні та контролі у формах: 

J1201013 Податкова накладна   

F1201013 Податкова накладна   

Відповідно до змін платник податку з метою вивезення за межі митної території України 
товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення, за якими не завершено 
валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків, зобов’язаний 
скласти ПН (за ставкою податку, визначеною для операцій з постачання товарів на митній 
території України) та зареєструвати її в ЄРПН до дати подання митної декларації для митного 
оформлення такої операції. Даний режим експортного забезпечення вводиться на період дії 
воєнного стану, а також, на період 6 місяців з дня його припинення чи скасування. 



Звітність НФУ до НБУ 

Зміни:  

Оновлено контролі у формі: 

IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах 

Державна служба статистики 

Зміни:  

Оновлено контролі: 

S0400121 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства. 

S2500702 2-інновація (один раз на два роки). Обстеження інноваційної діяльності 
підприємства за період 2020-2022 років 

S2702117 50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) 

Зміни:  

Відкориговано контролі: 

X6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі 

R6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі 

Y6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ 

Міністерство оборони України 



Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 
підприємств  

Зміни:  

Налаштовано групування при консолідації граф А та В рядка Усього таблиці Розділу1. 
Наявність і рух основних засобів: 

MOU41111 11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) 

Укроборонпром 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України 

Зміни:  

1. Додано можливість створювати декілька звітів в одному періоді: 

UOPZK023 Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника 

2. Відкориговано контроль у рядку 1240 з рядком 2300 форми UOP20211: 

UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності 

Автомобільні Дороги 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності 

Зміни:  

Налаштовано групування для консолідованого звіту у рядках 1 - 9 графи 2: 

UAD11901 Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 «Баланс» 

 

 


