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Повідомлення про конфіденційність: Цей документ є конфіденційною інформацією і містить комерційну 

таємницю, а також інтелектуальну власність SMART business. Ані цей документ, ані будь-яка інформація, 

що міститься в цьому документі, не можуть бути відтворені або розкриті за жодних обставин без 

попередньої письмової згоди SMART business. Пам'ятайте, що розголошення, копіювання, 

розповсюдження чи використання цього документа та інформації, що міститься в ньому, суворо 

заборонено 
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1. Вступ 
 

Документ описує покращення та зміни у функціоналі рішення SMART Localization, які увійшли в 

чергове регулярне оновлення 2021.04. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.01.21 по 31.03.21 р. 

Відмова від відповідальності 

Вміст цього документа має виключно інформаційний характер і відображає поточну точку зору 

компанії SMART business за темою на дату публікації. Цей документ і його вміст не є і не повинні 

розглядатися як зобов'язання з боку компанії SMART business. Компанія SMART business не 

гарантує точність будь-якої інформації, що міститься в цьому документі. 

 

Повідомлення про авторське право 

Дотримання всіх чинних законів про авторське право є обов'язком користувача. Вміст цього 

документа є власністю компанії SMART business. Без обмеження авторських прав компанії 

SMART business, жодна з частин цього документа не може бути відтворена, збережена, введена 

в систему пошуку інформації або передана в будь-якій формі або будь-якими засобами 

(електронними, механічними, шляхом фотокопіювання, запису або іншим чином) або для будь-

яких цілей, а також включатися в будь-які інші роботи або публікації без офіційного письмового 

дозволу компанії SMART business. Ви можете копіювати витяги з цього документа для 

особистого користування. 

Компанія SMART business може мати патенти, патентні заявки, товарні знаки, авторські права 

або інші права інтелектуальної власності, які стосуються предмета цього документа. За винятком 

випадків, прямо передбачених в будь-якій окремій письмовій ліцензійній угоді від компанії 

SMART business, надання цього документа не дає вам ліцензії на ці патенти, торгові марки, 

авторські права або іншу інтелектуальну власність. 

© 2021 SMART business. Всі права захищено. Назви реальних компаній та продуктів, згаданих 

тут, можуть бути товарними знаками відповідних власників.  
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2. Склад оновлення SMART Accounting 
 

Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 

помилок: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA #11988 Для цілей ведення обліку в сервісному 

модулі було додано облік за Договорами в 

сервісних документах (замовлення, 

рахунки, кредит-ноти). 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #12120 В операції Головної книги на попередньому 

перегляді обліку і після обліку додана 

можливість перегляду згрупованих сум в 

розрізі рахунків ГК. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #12329 Виправлена помилка із заповненням суми в 

оригінальній валюті для операцій з типом 

"Корегування суми залишку" для 

Постачальників та Клієнтів. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #12487 Виправлена логіка пошуку рахунку ГК для 

операцій переоцінки товарної витрати за 

курсом передоплати. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #12519 Виправлена стандартна логіка нарахування 

нереалізованої курсової різниці в частині 

використання рахунків прибутку або 

збитків. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #12541 Виправлений розрахунок нереалізованих 

КР з платежу, якщо не вказане 

налаштування нараховувати КР за 

передоплатами. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #12111 Оптимізований звіт автоматичного 

застосування операцій клієнтів. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #13163 Повернуто функціонал розрахунку знижки 

від ціни одиниці товару, а не від суми 

рядка.   Функціонал включається за 

налаштуванням. Налаштування виведене в 

"Налаштування модуля Продаж" на вкладку 

"Загальні". Якщо вказана ознака в полі 

"Розрахунок знижки від ціни од. товару", то 

знижка розраховується від ціни одиниці 

товару. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #13352 Внесені зміни в друковану форму 

документа "Журналу обліку виданих 

довіреностей повернень продажу". 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #10146 Перевірка кредитного ліміту перенесена на 

рівень договору клієнта. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #10483 В друковані форми деяких 
документів внесені зміни в частині 

відображення суми ПДВ, якщо проводилася 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 
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ручна корекція суми ПДВ (як правило, 

округлення) через Статистику документа.    

Документи, які були змінені:     

21074441 Облікована видаткова накладна     

21074443 Облікований рахунок     

21074403 Облікований акт виконаних робіт 

UA #11985 Виправлена помилка під час обліку 

авансового звіту в разі придбання 

основного засобу підзвітною особою. 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 

UA #7157 Оптимізована логіка розрахунку деяких 

полів в друкованій формі авансового звіту. 

Управління 

покупками 

Нова 

функціональність 

UA #9883 Внесені деякі зміни у функціонал 

взаємозаліку операцій постачальників і 

клієнтів. 

Управління 

покупками 

Нова 

функціональність 

UA #12330 Виправлена помилка в розмірності поля 

"Код комірки" в таблиці "Entry Summary 

(338)" 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 

UA #14145 В алгоритм формування Товарної обігової 

відомості додано виключення партій 

товарів (облік з трасуванням) з нульовими 

залишками і оборотами в періоді звіту. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #11446 У звіті Товарна обігова відомість 

виключили товарні операції, 

які були сторновані функцією скасування 

відвантаження і приймання. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #11954 Виправлена функціональність - у разі зміни 

дати платежу в журналі банківських 

платежів, призначення платежу, введене 

вручну, не змінюється. 

Управління РГК Виправлена 

функціональність 

UA #7190 Доданий новий формат експорту 

банківської виписки Креді Агріколь для 

онлайн-банкінгу для гривневих і валютних 

платежів (Формат експорту - CrAgr UAH TXT 

online-banking). 

Управління РГК Нова 

функціональність 

UA #11488 Під час застосування рядка журналу 

банківських платежів до операції 

постачальника змінено логіку заповнення 

суми, договору і набору вимірів - тепер ці 

поля наслідуються із застосованої операції, 

тільки якщо не були заповнені 

користувачем в журналі раніше. 

Управління РГК Нова 

функціональність 

UA #12044 У зв'язку з набранням чинності наказу 

Мінфіну № 734 від 02.12.2020 додана 

можливість вказати джерело податкового 

номера в картці клієнта, який в 

подальшому потрапить в податкову 

накладну. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12045 Оновлений xml-файл податкової накладної 

згідно зі змінами законодавства. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 
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UA #12047 Оновлений функціонал формування 

Декларації з ПДВ у зв'язку з набуттям 

чинності наказів Мінфіну №734 від 

02.12.2020 та №131 від 01.03.2021. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12175 У періодичне завдання "Переформувати 

податкові накладні за період" внесено такі 

зміни:   - відображення прогресу 

формування податкових накладних   - 

можливість збереження податкових 

накладних після кожного клієнта в процесі 

формування   - запис логу з помилками, 

якщо такі виникали в процесі формування 

податкових накладних 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12177 Дороблена логіка формування податкових 

накладних для операцій Відшкодування. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12195 Додали можливість перевіряти реєстрацію 

податкових накладних, сформованих на 

імпорт послуг. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12197 Додана логіка заповнення назви покупця 

під час ручного створення податкової 

накладної, якщо покупець - неплатник ПДВ. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12322 Виправлено алгоритм з пошуку рядка 

оригінальної податкової накладної для 

випадку з частковими відвантаженнями і 

випискою декількох податкових накладних 

за одним замовленням. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12341 Додана можливість вказувати Реєстратора 

податкових накладних в потрібному 

форматі безпосередньо в момент експорту 

в xml-файл (для випадку, коли реєстраторів 

може бути кілька і налаштування за 

замовчуванням не заповнене). 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12358 Прибрали обмеження на заповнення 

номера операції постачальника для 

податкових накладних з ВМД. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #12524 Удосконалено механізм перевірок та 

заповнення номера рядка (індексу) в 

розрахунку коригування до податкової 

накладної. Користувач може встановити 

значення індексу вручну, і під час обліку 

такого документа номер рядка не 

змінюватиметься. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12526 Доданий контроль статусу податкової 

накладної на обліку розрахунку 

коригування до неї. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12565 Внесені оновлення у вивантаження xml-

файлу податкової накладної згідно зі 

змінами законодавства (наказ Мінфіну № 

131 від 01.03.2021). 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12566 Внесені зміни в алгоритм підбору рядків в 

податкову накладну, створену на підставі 

Кредит-ноти. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 
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UA #12576 В алгоритм створення податкової накладної 

на підставі операції Платіж додана обробка 

випадку, коли в застосованому документі 

присутні різні ставки ПДВ. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #13125 Покращено алгоритм створення 

розрахунку коригування до податкової 

накладної на підставі операції 

Відшкодування. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #13136 Виправлена помилка під час обліку суми 

ПДВ у собівартість купленого товару, якщо 

базова одиниця виміру відрізняється від 

одиниці виміру в документі купівлі. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #13139 Додано заповнення поля "ПДВ бізнес-група 

для компенсуючих зобов'язань" в 

податковій накладній купівлі, створеній на 

підставі операції Платіж, з відповідного 

поля застосованого документа. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #9963 Виправлено відображення позначки суми в 

деяких колонках на сторінці "Перевірка 

створених ПН купівлі". 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #10852 Внесені виправлення у переформування 

ПН та РК купівлі під час повернення, якщо 

товар був раніше повністю сплачений. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #10905 Внесені зміни в алгоритм розрахунку 

Додатку 2 до Декларації з ПДВ в частині 

утилізації негативного залишку. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #11393 Додане налаштування, що регулює правила 

щодо вивантаження полів в XML-файл 

окремо для податкової накладної та 

розрахунку корегування. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #11530 Розроблено функціонал формування 

податкових накладних для документів 

модуля Сервіс для базових сценаріїв. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #11926 Оптимізована логіка, яка перевіряє 

обов'язковість заповнення коду УКТЗЕД / 

ДКПП в рядку документа продажу. Тепер 

обов'язковість заповнення цих полів в 

документі продажу визначається 

налаштуванням "Створення податкової 

накладної" на ПДВ бізнес групі  – якщо 

вказаний  метод створення податкової 

накладної, то УКТЗЕД / ДКПП обов'язкове 

для заповнення. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #12179 Виправлене заповнення облікової групи ОЗ 

в документі продажу - якщо заповнена в 

ОЗ налаштуванні книга амортизації для 

реалізації, то облікова група заповниться з 

картки основного засобу для цієї книги, 

інакше - з книги амортизації за 

замовчуванням. 

Управління 

основними 

засобами 

Виправлена 

функціональність 

https://www.smart-it.com/ru/eco/


SMART LOCALIZATION 8 

   

 
Надруковано на еко-папері 

https://www.smart-it.com/ru/eco/ SMART business конфіденційно 

UA #12202 Дороблений акт інвентаризації для 

виведення відомостей про капітальні 

інвестиції. 

Управління 

основними 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA #12140 У Детальній обігово-сальдовій відомості 

змінений розрахунок кінцевого 

розгорнутого сальдо за замовленням - 

відображається тільки незакрите кінцеве 

сальдо. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #11217 Розроблена друкована форма для сторінки 

"Детальна обігово-сальдова відомість". 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

AZ #5876 Для автоматичного наповнення рядків 

Авансового звіту доданий довідник норм 

витрат з параметрами, що визначають суми 

типових витрат. 

Управління 

покупками 

Нова 

функціональність 

AZ #6591 Додано 2 звіти.  Платіжне доручення для 

локальної валюти.  Платіжне доручення для 

іноземної валюти. 

Управління РГК Нова 

функціональність 

UA #14293 У Навігатор додана можливість пошуку і 

перегляду податкових накладних окремо 

для облікованих та необлікованих 

документів. 

Адмініструванн

я ПДВ 

Нова 

функціональність 
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3. Склад оновлення SMART HR & Payroll 
 

Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 

помилок: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA #11484 На сторінку зарплатного елемента додані 

поля "Виконавчий лист" і " Відсоток 

обов'язковий". Якщо поле "Відсоток 

обов'язковий " має значення "Так" , тоді 

при обліку рядка «Журналу 

співробітників», елемент обов'язково 

повинен мати значення в полі « Відсоток ». 

Якщо поле "Виконавчий лист" має 

значення "Так", тоді при обліку рядків 

"Журналу співробітників" відбувається 

перевірка щодо заповнення обов'язкових 

полів для виконавчого листа: "Номер 

зовнішнього документа", "Утримання для 

фіз . особи". 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #11958 На виконання наказу Міністерства фінансів 

України N 670 від 05.11.2020 року "Про 

затвердження Змін до Порядку 

формування та подання страхувальниками 

звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування" додано нові форми 

звітів додатку 4, таблиці 5,6 (версія 13). 

З 01.02.2021 року щомісячні звіти за новою 

формою (версія 13), підприємства, 

установи, організації, фізичні особи 

подають тільки з типом форми 

ліквідаційна(у разі проведення державної 

реєстрації припинення до 28 лютого 2021 

року) та з типом форми додаткова та 

скасовуюча за періоди з січня 2016 року по 

грудень 2020 року включно. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #11959 Оновлено код xml звіту 1-ПВ (квартальна) - 

S0301117. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #11960 Оновлено код xml звіту 1-ПВ (місячна) - 

S0301012. 

Звітність Нова 

функціональність 

https://www.smart-it.com/ru/eco/


SMART LOCALIZATION 10 

   

 
Надруковано на еко-папері 

https://www.smart-it.com/ru/eco/ SMART business конфіденційно 

UA #11978 Виправлено розрахунок стажу за останні 

12 місяців в " Додатку 1.1. " Заявки ФСС . 

Якщо на сторінці "Трудовий стаж" 

(запускається з картки співробітника) 

встановлено чеккер "Використовувати дані 

про страх. стаж", то використовуються 

данні з таблиці "Дані про страховий стаж" 

по значенню "Фактор включення періоду". 

Якщо чеккер не встановлено - 

використовуються данні з "Історії роботи" 

(запускається з картки Фіз. Особи) плюс 

стаж з поточного місця роботи. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #12194 Внесені зміни до "Звіту про зайнятість та 

працевлаштування осіб з інвалідністю (№ 

10-ПОІ)" згідно з наказом Мінсоцполітики 

від 18.12.2020 р. № 821, який набрав 

чинності з 12 лютого 2021 року. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #11200 Наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773 

"Про внесення змін до наказу Міністерства 

фінансів України від 13 січня 2015 року № 

4" затверджена нова форма звіту 

"Податковий розрахунок сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податків - фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, а також сум 

нарахованого єдиного внеску". 

В системі формуються: 

• показники основної частини звіту 

• додаток 1 "Відомості про 

нарахування заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення) 

застрахованим особам" (Д1) 

• додаток 4 "Відомості про суми 

нарахованого доходу, утриманого 

та сплаченого податку на доходи 

фізичних осіб та військового збору" 

(4ДФ) 

• додаток 5 "Відомості про трудові 

відносини осіб та період 

проходження військової служби" 

(Д5) 

Звітність Нова 

функціональність 
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Звіти експортуються в формат xml для 

відправлення до податкового органу. 

UA #12489 Доданий довідник "Кодифікатор 

адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад" (наказ 

Міністерства розвитку громад від 

26.11.2020 р. № 290 зі змінами, внесеними 

наказом від 12.01.2021 р. № 3). 

На сторінці "Інформація про організацію" 

потрібно вказати значення за 

замовчуванням. За необхідності, для 

"Підрозділу" можна вказати інше значення. 

Значення з кодифікатору використовується 

під час формування звіту "Податковий 

розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податків 

- фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку, а також сум нарахованого 

єдиного внеску". 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #12520 Збільшена довжина поля " Стаття 

звільнення" в таблиці "Причини 

припинення". 

Оновлені значення "Стаття звільнення" для 

використання у додатку 5 до Податкового 

розрахунку сум доходу. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #12521 Прибрано перевірку на наявність РНОКПП 

при створенні фіз. особи з постачальника. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #12523 Оновлено довідник "Код типу нарахувань". Звітність Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12522 На сторінку "Список Фіз. осіб" додано 

можливість масового створення 

постачальників. 

Загальне Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12096 У функцію повторного копіювання рядків 

зарплатного документа додано копіювання 

деталей бази розрахунку рядка. 

Зарплатні 

документи 

Виправлена 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12331 Поле "Група інвалідності" стало 

обов'язковим до заповнення в таблиці 

"Медичні відомості" якщо обраний Тип = 

Інвалідність. 

Загальне Нова 

функціональність 
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UA #10836 1. Згідно з Постановою № 1213 від 9 

грудня 2020 р. "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 

лютого 1995 р. № 100", внесені зміни до 

відображення полів на сторінках: 

1.1. На сторінці "Картка зарплатного 

елемента" приховано поле 

"Використовувати коефіцієнт підвищення" 

(значення не переноситься у "Умови 

трудового договору"). 

1.2. На сторінці "Умови трудового 

договору" приховані поля 

"Використовувати коефіцієнт підвищення", 

"Обмежити коефіцієнт підвищення", 

"Значення коефіцієнта". 

1.3. На сторінці "Налаштування розрахунку 

СЗ" приховано поле "Використовувати 

коефіцієнт підвищення". 

2. Згідно з листом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 24.12.2020 

"Розміщення роз’яснення щодо порядку 

обчислення середньої заробітної плати у 

зв’язку з набранням чинності постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 1213 „Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 8 лютого 

1995 р. № 100ˮ": 

2.1. На сторінку "Включення елемента" 

додано налаштування "База по періоду 

премії". При значенні "Так" для елемента з 

типом "Премія", пошук операції під час 

розрахунку середнього заробітку 

відбувається без врахування "Періоду 

нарахування", тільки за значенням "Період 

премії". Наприклад, якщо квартальна 

премія за 1 квартал 2021 року видана в 

березні, то вона братиме участь у 

розрахунку відпустки, яка була в березні 

(хоча "Період нарахування" березень не 

входить в період розрахунку середнього 

заробітку відпустки). 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 
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2.2. На сторінці "Операції СЗ" змінено 

відображення операцій з премій. При 

налаштуванні "База по періоду премії", для 

кожного місяця з "Періоду премії" буде 

створено окремий рядок та розраховано 

"Фактор включення". 

2.3. Виправлено відображення сум премій 

на сторінці "Періоди СЗ". 

2.4. Додано можливість виконати 

перерахунок середньої заробітної плати 

для оплати часу відсутності минулих 

періодів з урахуванням суми нарахованої 

премії в поточному періоді. На сторінку 

"Журнал співробітників" додано запуск 

завдання "Запропонувати операції для 

перерахунку", перед запуском якого 

потрібно вказати параметри: Код періоду, 

в якому додано премію, фільтри по 

елементах премій та відсутностей, які 

потребують перерахунку. Після запуску, в 

журнал буде додано рядки з елементом 

перерахунку, якщо буде знайдено операції, 

що пересікаються по періоду премії та 

періоду розрахунку середнього заробітку. 

Елемент перерахунку має бути створений, 

налаштований та прив'язаний до 

основного елемента на картці заздалегідь. 

Наприклад, додаємо премію за 1 квартал 

2021 року у травні 2021 року. Після запуску 

завдання будуть запропоновані операції 

відсутностей для перерахунку, в 

розрахунковий період яких потрапляли 

місяці 1 кварталу, тобто які були у лютому, 

березні, квітні. 

Зверніть увагу! У постанові 100 прямо не 

вказано про необхідність перерахунку. 

Міністерство у своїх листах додає: 

"Одночасно повідомляємо, що листи 

міністерств не є нормативно-правовими 

актами та мають інформаційно-

рекомендаційний характер." 

3. Згідно з листами Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України N 4708-06/6450-07, N 
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4708-06/6433-07 від 02.02.2021 "Щодо 

порядку розрахунку частини квартальної 

премії, яка включається до розрахунку 

середньої зарплати", "Щодо порядку 

включення квартальної премії до 

середньої зарплати": 

3.1. У разі розподілу премій між місяцями 

частини округлюються до копійок. Якщо 

період премії повністю входить в період 

розрахунку СЗ, то під час розподілу, у разі 

виникнення залишку під час округлення, 

він додається до одного із місяців. 

3.2. Змінено підрахунок робочих днів для 

розрахунку частин премії. "Враховуючи 

положення абзацу другого пункту 4 

Порядку, період, коли за працівником 

зберігалась середня заробітна плата, 

виключається із розрахункового періоду. 

Оскільки дні відрядження, оплачені за 

середнім заробітком, не враховуються під 

час обчислення середньої заробітної плати 

за два місяці, то і сума премії, яка припадає 

на ці дні, також не враховується під час 

визначення частини премії, що відноситься 

до заробітку місяців розрахункового 

періоду." 

Зверніть увагу! У постанові 100 немає 

спеціальних правил для підрахунку 

робочих днів під час врахування сум 

премій. Міністерство у своїх листах додає: 

"Одночасно повідомляємо, що листи 

міністерств не є нормативно-правовими 

актами та мають інформаційно-

рекомендаційний характер." 

UA/GE/

AZ 

#11480 У функцію розрахунку 21094070 доданий 

параметр "Базової суми" , через який 

можна розділити виплати межперіода за 

різними розрахунковими групам . Для 

цього необхідно створити кілька 

зарплатних елементів з типом "Звітність" , в 

налаштування розрахунку додати виклик 

функції і в Коді базової суми прописати 

необхідну групу розрахунку. 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 
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UA/GE/

AZ 

#14137 Додано заповнення значення поля "Код 

періоду" під час створення рядків звітом 

"Запропонувати оплати співробітникам" , 

яке необхідне для автоматичного 

застосування операцій. 

Відомість на 

виплату 

Виправлена 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11390 При формуванні рядків виплати податків в 

документі "Відомість на виплату", буде 

використовуватися облікова група з рядків 

зарплатного документу, замість групи з 

картки зарплатного елементу. 

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11477 Виправлено заповнення значення поля 

"Код податку" під час створення рядків 

платежів для постачальників фізичних осіб 

за допомогою звіту "Запропонув. оплати 

постачальникам". 

Відомість на 

виплату 

Виправлена 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11955 На сторінку "Архіву штатного розкладу" 

додано поле "Статус ", можливість 

змінювати статус або вручну, або за 

допомогою наказів за штатним розкладом. 

Додано розділ "Історія", де відображається 

інформація: хто створив, дата створення, 

дата затвердження і статус. 

У налаштування користувачів додано поле 

"Код співробітника" для використання у 

друкованих формах наказів за штатним 

розкладом. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12112 У довіднику "Посада" додано поле "Статус", 

можливість змінювати статус або вручну, 

або за допомогою наказів за штатним 

розкладом ( за аналогією з довідником 

"Підрозділи"). Для того, щоб нову посаду 

можна було використовувати під час 

створення позиції, картка посади повинна 

мати статус "Затверджено". 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12174 У звіт "Штатний розклад" додано 

формування значень в цифровому форматі 

для комірок. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12176 В друковану форму "Штатний розклад" 

додано колонку "Ставка за годину", вона 

заповнюється для позицій, які мають 

погодинну оплату (зарплатний елемент 

1004). Для розрахунку місячного окладу за 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 
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такими позиціями використовується 

середньомісячна кількість планових 

робочих годин за календарем з позиції і 

року, в якому сформовано штатний 

розклад. 

UA/GE/

AZ 

#12343 Виправлена помилка, при якій не 

зберігалися зміни в полі "Текст наказу" на 

сторінці "Текст кадрового наказу" або не 

працювала кнопка "Оновити текст". 

Штатний 

розклад 

Виправлена 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12360 Додані нові змінні для формування тексту 

наказу в "Журналі співробітника". 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12382 Під час створення "Архіву Штатного 

розкладу" додано архівування умов 

договору для позиції. Під час друку 

"Штатного розкладу" використовуються 

умови договору з архіву . 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#13193 Додана можливість масового 

затвердження "Позицій". 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11394 На сторінку "Картка підрозділу" додано 

поле "Рівень", яке заповнюється в 

залежності від значення в полі 

"Батьківський код". 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11397 Для "Наказів за Штатному розкладом" 

додана логіка обліку рядка для дії 

"Перейменувати" і типу "Підрозділ". При 

обліку наказу з рядком, яка має дію 

"Перейменувати", виконується 

затвердження підрозділу, яке зазначено в 

поле "Код нового підрозділу". Процес як і 

раніше такий - створюємо нову підрозділ з 

новою назвою і переводимо туди всі 

позиції з співробітниками. Поле "Нова 

назва" неактивно для редагування, 

заповнюється автоматично для "Код 

нового підрозділу". З сторінки такого 

наказу можна сформувати друковану 

форму наказу про перейменування 

підрозділу. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11399 Для наказу за штатним розкладом додана 

можливість формувати текст наказу через 

текстові шаблони. Для друкованої форми 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 
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наказу за штатним розкладом додані нові 

змінні xml . 

UA/GE/

AZ 

#11986 На сторінку "Статус табеля" додано поле 

"Відсутності по нормативному календарю". 

Поле заповнюється при випуску табеля для 

календаря, який має налаштування 

"Календар підсумованого обліку робочого 

часу", годинами відсутності співробітника 

за нормативним календарем. Кількість 

годин відсутності по нормативному 

календарем використовуються для 

зменшення кількості планових робочих 

годин по нормативному календарем, які в 

свою чергу використовуються для 

розрахунку кількості понаднормових годин 

за період. 

Табель Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12181 У наказ на відрядження додана можливість 

вказати номер попереднього наказу у 

випадку продовження відрядження для 

використання у друкованій формі 

кадрового наказу. 

Табель Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11963 Для автоматичного продовження 

нарахування відпустки на наступний 

період, при обліку зарплатного документа і 

при використанні звіту "Запропонувати 

періоди нарахування відпустки" в "Журналі 

відпусток", використовуються часові 

активності з групи, яка вказана в полі 

"Змін. періоду відпустки завданням" на 

сторінці "Налаштування модуля" Персонал 

і зарплата". 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#12191 Заповнення значень "Період СЗ з" і 

"Період СЗ по" для рядка компенсації 

відпустки перенесено в рядок умов 

договору з типом звільнення (раніше , 

вони визначалися при обліку рядка). 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#14215 Внесені зміни в розрахунок днів 

лікарняного у випадку продовження 

оригінального наказу на лікарняний 

декілька раз. 

Лікарняні Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#14240 Додана перевірка на наявність операції 

нарахування відпустки , якщо для коду 

часової активності встановлено 

Відпустки Нова 

функціональність 
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налаштування "Використовувати 

нарахування". 

UA/GE/

AZ 

#14146 У таблиці "Загальний довідник" змінена 

властивість поля "Код" з "Текст" на "Код". У 

деяких пов'язаних таблицях змінена 

довжина поля з 10 до 20. У деяких 

пов'язаних таблицях змінена властивість 

поля з "Текст" на "Код", необхідне 

оновлення даних. 

Загальне Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#14197 Збільшена довжина полів в рядках 

"Відомості на виплат " : "Облікова група", 

"Загальна бiзнес-група" , "Загальна товарна 

груп " , "Бал. - загальна бізнес - група ", 

"Бал . - загальна товарна група", "Облікова 

серія номерів ", "Банківський рахунок 

одержувача , "Код банку одержувача". 

Відомість на 

виплату 

Виправлена 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#11560 Оновлено список полів "Опис (English)" у 

розширенні. 

Загальне Нова 

функціональність 

UA/GE/

AZ 

#14285 Для можливості ідентифікації операцій, які 

"пройшли" через постачальника фіз. особу, 

додано заповнення поля "Код 

співробітника" для операції в таблиці 

"Операція ГК", які створюються після 

обліку зарплатного документа.  

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

AZ #12540 У розрахунок податку на доходи додано 

застосування декількох податкових пільг та 

їхнє відображення в звіті "Пільги та 

звільнення з податку". 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #11395 У зв'язку зі змінами у законодавстві додали 

нові зарплатні елементи для розрахунку 

Обов'язкового медичного страхування 

(ОМС). Утримання вступає в силу з 1 січня 

2021 року. Створені елементи: 2011 - 

Обов'язкове медичне страхування з типом 

Утримання та 3003 - Обов'язкове медичне 

страхування з типом ЄСВ. 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

AZ #12305 Додано архівування "Штатного розкладу" 

при використанні бюджетних позицій. 

Штатний 

розклад 

Нова 

функціональність 
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4. Процедура оновлення системи 

 
Оновлення системи складається з двох етапів: 

▪ Оновлення коду 

▪ Оновлення даних 

Оновлення коду – це перенесення змін в об'єктах з релізу на клієнтську базу, яке виконується 

методом текстового злиття двох версій. 

Оновлення даних – зміна наявних даних, якщо новий реліз змінює схему даних або вносяться нові 

налаштування. Зміна наявних даних відбувається автоматично під час оновлення коду в момент 

запуску процедури "Data Upgrade". Внесення налаштувань за новими модулями відбувається в 

ручному режимі.  
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5. Умови Оновлення SMART Localization 
 

1. Компанія SMART business (далі – «Компанія») розробляє та оновлює рішення SMART 

Localization (далі – «Рішення») згідно з вимогами та обмеженнями, визначеними в Microsoft 

Dynamics Partner Localization and Translation Licensing Program (PLLP). 

2. Компанія щоквартально в перший робочий день публікує оновлення Рішення; надалі 

Компанія залишає за собою право змінити періодичність виходу оновлень. 

3. Оновлення Рішення надається клієнтам Компанії з активною підпискою на безоплатній 

основі для всіх версій продуктів Microsoft Dynamics NAV та Microsoft Dynamics 365 Business 

Central, які є на етапі основного періоду підтримки компанією Microsoft. Перевірити 

життєвий цикл програмного продукту можна за посиланням: 

https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search 

4. Оновлення системи клієнта відбувається за попереднім узгодженням графіку оновлення, а 

також обсягу робіт з перенесення оновлення на системи клієнта, в тому числі оновлення 

налаштувань та тестування системи, та має бути виконано не пізніше, ніж буде випущено 

наступне оновлення. Орієнтовний графік виходу оновлень – раз на 3 місяці. Перенесення 

оновлення на 3 місяці допускається за попереднім узгодженням. 

5. Передбачається також можливість самостійного оновлення системи клієнтом. Для цього 

Компанія надає оновлення, в тому числі рекомендації щодо оновлення налаштувань системи 

та скрипти для оновлення даних. Однак слід враховувати, що клієнтські модифікації системи 

можуть бути несумісні з вихідним кодом оновлення, що отримується, і, як наслідок, 

оновлення або виконані модифікації системи повинні бути адаптовані. 

6. Компанія виконує виправлення помилок Рішення на безоплатнй основі для клієнтів з 

активною підпискою, що виконують своєчасне оновлення відповідно до п. 4. 

7. Компанія надає детальний опис змін в кожному оновленні та публікує не пізніше дати 

виходу оновлення. 

8. Термінові оновлення законодавства або термінові виправлення помилок надаються 

клієнтам без прив'язки до періодичності виходу оновлень. 

9. Оновлення Рішення повністю або вибірково визначеної функціональності під «старі» версії 

системи, які не входять в основний період підтримки компанією Microsoft згідно з п. 3 або не 

мають активної підписки, виконується Компанією, беручи до уваги те, що розробка такого 

оновлення відбувається повністю під клієнта та, як наслідок, може бути платною для такого 

конкретного клієнта. 

10. Будь-які відхилення від цих умов оновлення Рішення мають бути закріплені в договорі; в 

іншому випадку діють ці умови. 
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