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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 2020.07. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.04.2020 по 30.06.2020 р. 

Відмова від відповідальності 

Зміст цього документа має виключно інформаційний характер та відображає поточну точку зору 

компанії SMART business на тему на дату публікації. Цей документ та його зміст не є та не мають 

розглядатися як зобов’язання зі сторони компанії SMART business. Компанія SMART business не 

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

Цей документ носить виключно інформаційний характер. КОМПАНІЯ SMART BUSINESS НЕ НАДАЄ 

ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ, ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ 

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ПРИ ЦЬОМУ ВСІ ГАРАНТІЇ 

ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ В ОБСЯЗІ, МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ. 

 

Повідомлення про авторські права 

Дотримання всіх чинних законів про авторські права є обов'язком користувача. Зміст цього 

документа є власністю компанії SMART business. Без обмеження права компанії SMART business 

як власника авторських прав, жодна частина 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, або включатися в будь-які інші роботи або публікації без 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, що 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 ніякої ліцензії на ці патенти, торгові марки, 

авторські права або іншу інтелектуальну власність. 

 

 

© 2020 SMART business. Всі права збережено. Назви реальних компаній і продуктів, згадані тут, 

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

Оновлення включає такі покращення та нові функціональні можливості, а також виправлено такі 

помилки: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA 82583 Реалізовано новий механізм вивірення 

коректності створення корегувальних 

ПН в інструменті «Перевірка створених 

ПН за операціями», що дозволило 

значно краще покрити вивірення 

складних сценаріїв 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA 98172 В одиницях виміру для товарів додано 

нове поле «Опис для XML», яке й 

вивантажується в XML-файли ПН. Ця 

функція дзволить зробити сценарій 

налаштування більш гнучким та 

спростить використання цього 

функціоналу для компаній з жорсткими 

корпоративними вимогами до 

налаштування системи 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA 

 

100603 Під час копіювання облікової ПН нова 

ПН повинна мати статус «Відкрито» 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA 101580 Для ПН з типом причини невидачі 15 в 

рядках вказується текст «Перевищення 

бази оподаткування..» 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA 102119 Виправлено розподіл ПДВ 

(компенсувальні зобов'язання) для 

випадків, коли в замовленні купівлі 

вказано товарну витрату 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA 102286 Додано можливість ручного вибору 

договору в ПН купівлі та продажу 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #4673 Імпорт виписки з ЄДРПН не працює під 

час виклику з WEB-клієнта 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #5010 Оновлено вигляд сторінки «Податки 

налаштування», видалено неактуальний 

функціонал 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #5161 Додано автоматичне заповнення коду 

ПДВ-пільги товару у податкових 

накладних 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #5574 ПН, сформована з акту списання 

товарів, повинна мати тип «Зведена 

компенсувальна ПН» 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #5665 Змінено логіку визначення дати 

формування ПН. ПН повинна 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 
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формуватися від дати створення 

документа-підстави; також система 

повинна здійснювати контроль на 

предмет закриття ПДВ-періоду та 

використовувати дату виписки ПН як 

дату першого відкритого ПДВ-періоду 

UA #5761 Відкриття ПДВ-періоду не повинно 

призводити до скасування обліку ПН. 

Скасування обліку ПН має відбуватися 

контрольовано 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #5573 Задвоєння відображення списку ПН в 

Navigator для облікованих актів 

списання 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #5775 Додано поле «ПДВ Бізнес група» в 

документі рахунок купівлі, оскільки це 

необхідно для оформлення 

компенсувальних ПН 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #5779 Додано автоматичне заповнення коду 

УКТЗЕД для ОЗ під час створення 

вихідної ПН 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #5639 Під час переформування ПН в 

заданому періоді необхідно 

відфільтрувати ПН за полем «Дата 

обліку», а не «Дата виписки» 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #6144 Код УКТЗЕД в ПН продажу, 

сформованих на підставі передоплати, 

повинен заповнюватися на підставі 

кодів УКРЗЕД із замовлення продажу, 

на підставі якого отримано 

передоплату 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #6259 Додано можливість скасування обліку 

ВМД-документа (лише зміна статусу), ця 

процедура важлива для процесу 

переформування та блокування зміни 

ПН, сформованих на підставі ВМД 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA 99001 Додано можливість формування 

детальної ОСВ у розрізі замовлень (дод. 

угоди) 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Нова 

функціональність 

UA 95378 Перероблено інтерфейс меню 

Операційної бухгалтерської звітності, 

впорядковано звіти 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Нова 

функціональність 

UA 

 

100683 Неактивне поле «Тип періоду» у звіті 

«Аналіз рахунку» 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Виправлена 

функціональність 

UA 101162 Виправлено проблеми в роботі фільтру 

щодо оригінальної валюти у звіті 

Постачальник обігова відомість 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Виправлена 

функціональність 
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UA 101475 Допрацьовано функціонал перевірки 

налаштувань функціоналу Зовнішні 

звіти. Повідомлення про проблеми 

можуть містити більше тексту, що 

робить їх більш зрозумілими 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Нова 

функціональність 

UA #5205 Допрацьовано звіт «Аналіз рахунку», 

перегруповано підсумкові поля, 

покращено візуальне відображення 

даних для Web 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Нова 

функціональність 

UA #6024 В певних випадках під час 

вивантаження регламентованої 

звітності (зовнішніх звітів) в XML, 

система повідомляє про перевищення 

припустимої довжини поля 

Бухгалтерська та 

фінансова звітність 

Виправлена 

функціональність 

UA 94748 Виправлена рідка помилка, що могла 

виникати під час спроби сторнування 

операцій з реєстру ГК 

Загальні фінанси Виправлена 

функціональність 

UA 101781 Перероблено інтерфейс 

«Налаштування ГК», згруповано поля, 

що стосуються валютних операцій 

Загальні фінанси Нова 

функціональність 

UA #5316 Функціонал з конкатенації полів «Опис» 

та «Опис 2» в рядках документа для 

відображення ГК більше не 

використовується, оскільки в Business 

Central поле для найменувань 

розширено 

Загальні фінанси Нова 

функціональність 

UA #5696 Додано можливість обліку курсових 

різниць (реалізованих та 

нереалізованих) на окремих рахунках 

неопераційних доходів та витрат 

Загальні фінанси Нова 

функціональність 

UA #5719 Покращено роботу валютних 

документів (купівля/продаж валюти) з 

біржевими рахунками 

Загальні фінанси Нова 

функціональність 

UA 96473 «Акт звірки» з клієнтом не формується, 

якщо номер зовнішнього договора з 

клієнтом має довжину більше 10 

символів 

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Виправлена 

функціональність 

UA #5630 Виправлена помилка, що виникає тоді, 

коли для друку облікованих рахунків 

продажу система пропонує ті ж 

друковані форми, що й для 

необлікованого замовлення продажу 

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Виправлена 

функціональність 

UA #4973 Помилка наслідування та перевірки 

вимірів, що наслідуються з договорів 

клієнтів 

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Виправлена 

функціональність 

UA #5006 Автоматичне заповнення полів 

застосування під час створення кредит-

Взаєморозрахунок з 

клієнтами 

Нова 

функціональність 
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ноти методом копіювання з 

облікованого документа 

UA 100011 Помилка Consistent під час скасування 

застосування валютних операцій 

Взаєморозрахунок з 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 

UA #4800 Додано розрахунок суми рядку в 

локальній валюті в замовленні на 

купівлю 

Взаєморозрахунок з 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

UA #5718 Ряд покращень у функціоналі ВМД: 

- В закладці Доставка додано назви 

митних витрат 

- Під час імпорту рядків купівлі 

запам'ятовується останній обраний 

рядок зі списку облікованих 

прибуткових накладних купівлі 

Взаєморозрахунок з 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

UA #5917 Додавання додаткової інформації про 

транспорт та ТТН у складське 

відвантаження 

Взаєморозрахунок з 

постачальниками 

Нова 

функціональність 

UA #5688 У рахунку / замовленні купівлі, якщо у 

рядках тип витрати «ОЗ», не можна 

обрати зі списку ОЗ витрату 

Взаєморозрахунок з 

постачальниками 

Виправлена 

функціональність 

UA 100360 Додано функціонал імпорту довідника 

банківських установ України 

Управління 

грошовими 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA 101331 В систему імпортуються не всі рядки 

банківської виписки, а через одну, якщо 

в кінці кожного рядка не проставлено 

розділювач – «;». 

Допрацьовано функціонал, щоб 

система орієнтувалася на розділювач 

рядків 

Управління 

грошовими 

засобами 

Виправлена 

функціональність 

UA 101865 Імпорт банківської виписки, під час 

розпізнавання платежу не надходить 

код ЄДРПОУ компанії 

Управління 

грошовими 

засобами 

Виправлена 

функціональність 

UA #5190 Можливість вказувати процент комісії 

банку з точністю до 5 знаків після коми 

Управління 

грошовими 

засобами 

Нова 

функціональність 

UA #5231 Некоректне заповнення поля Дебет 

ЛОК, Кредит ЛОК в «Банк книга 

операцій» на операціях переоцінки 

курсових різниць банківських рахунків 

щодо завдання «Корекція курсових 

різниць» для ситуації, коли в результаті 

отримуємо Дохід від курсових різниць. 

Проводка Дт 312 - Кт 714, при цьому 

сума потрапляє в поле Кредит з 

протилежним знаком, а не в Дебет. Як 

Управління 

грошовими 

засобами 

Виправлена 

функціональність 
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наслідок, некоректно потрапляють 

обіги в «Банк обігова відомість» 

UA #5641 В деяких випадках на обліку журналу 

валютних банківських платежів, рядки 

яких застосовуються до рахунків через 

поле «Applies-to Doc. No.», виникає 

помилка CONSISTENT 

Управління 

грошовими 

засобами 

Виправлена 

функціональність 

UA 99971 Розрахунок амортизації автоматично 

бере суми лише попереднього звітного 

періоду, відповідно не включає суму 

модернізації поточного періоду. 

Відповідно, користувач може 

розраховувати амортизацію після 

обліку модернізації, а не чекати на 

закінчення періоду, аби облікувати 

модернізацію після нарахування 

амортизації 

Облік ОЗ Нова 

функціональність 

UA 100998 Виправлено заповнення типу та номеру 

джерела в «Головній книзі» для 

операцій купівлі ОЗ 

Облік ОЗ Виправлена 

функціональність 

UA 4664 Адаптовано функціональність 

вивантаження в xml-файл фінансової 

звітності (Зовнішні звіти) під роботу у 

веб-клієнті 

Звітність Технічні зміни 

UA 4673 Виправлено функціональність імпорту 

пакету xml-файлів з перевіркою 

реєстрації ПН з папки для Windows-

клієнта та за допомогою zip-архіву для 

веб-клієнта 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA 4802 Базовий код Microsoft оновлено до 

CU11 

Загальне Технічні зміни 

UA 5019 Модифіковані звіти консолідації 

винесено з коду C/AL в extension - "SA 

Consolidation" 

Звітність Технічні зміни 

UA 5670 Функціональність "Record Deletion" 

винесено з коду C/AL в extension - "SA 

Record Deletion" 

 Технічні зміни 

UA 5695 Функціональність "Dimension 

Correction" винесено з коду C/AL в 

extension - "SA Dimension Correction" 

Загальні фінанси 

 

Технічні зміни 

UA 5747 Історично у рішенні використовувалась 

додаткова таблиця "Company 

Information UA" для полів, які не 

вміщувалися в таблицю "Company 

Information" через обмеження на 

розмір запису. У версії BC14 ці 

обмеження знято, тож поля та 

допрацювання з таблиці "Company 

Information UA" перенесено в основну 

таблицю. 

Загальні фінанси Технічні зміни 
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3. Склад оновлення SMART HR & Payroll 
 

Оновлення включає в себе такі покращення та нові функціональні можливості, а також 

виправлено такі помилки: 

Код 

країни 
ID Зміст 

Функціональна 

область 
Тип зміни 

UA #4778 Допрацьовано переклад користувацького 

інтерфейсу для української мови 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #4028 Допрацьовано підрахунок страхового 

стажу в місяці приймання співробітника 

(коли існує стаж як з попереднього місця 

роботи, так і на поточному місці роботи) 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #5290 Додано заборону створення порожніх 

значень у довідниках «Коди тимчасових 

активностей», «Зарплатні елементи», 

«Групи часових активностей» 

Загальне Виправлена 

функціональність 

UA #5751 Внесено зміни у функціонал додавання 

файлів до об'єктів («Document Attachment 

HRP») 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #3504 У більшість об'єктів модуля додано поле 

«Центр відповідальності», за яким можна 

визначити приналежність запису до 

певного центру та використати це поле під 

час налаштування «Фільтрів безпеки» 

Загальне Нова 

функціональність 

AZ #5328 За кнопкою «Зовнішній дохід» на картці 

фіз. особи додано автоматичний 

розрахунок календарних та робочих днів, 

годин з планового календаря. За 

необхідності дані можна скорегувати. 

Кнопка «Зовнішній дохід» призначена для 

внесення розрахункових даних з 

поереднього місця роботи 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #5334 Додано розрахунок стажу для повторно 

прийнятого співробітника. 

Під час розрахунку враховуються дати 

стажу з історії роботи фіз. особи плюс 

робота в поточній організації. 

Якщо встановлено чекер на картці 

співробітника «Використовувати дані про 

страховий стаж», враховуються розрахунки 

співробітника по всіх попередніх трудових 

договорах цієї фіз. особи. 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #5336 Додано можливість до картки позиції 

прикріплювати файли різного формату. 

Наприклад, посадову інструкцію тієї чи 

іншої позиції. Для цього необхідно на 

Загальне Нова 

функціональність 
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картці Позицій налаштувати інформаційну 

панель – додати «Вкладення». 

UA #6202 

#6307 

Допрацьовано створення фактичних 

позицій під час налаштування 

«Використовувати бюджетні позиції» 

Штатний розклад Виправлена 

функціональність 

UA #4669 Допрацьовано повернення попередніх 

значень для деталей табеля під час 

скасування наказу з ознакою 

«Корегування» 

Табель Нова 

функціональність 

AZ #3379 Внесено зміни у формування друкованої 

форми «Табель обліку робочого часу» 

Табель Нова 

функціональність 

GE #3456 Допрацьовано функціональність 

«Підсумованого обліку робочого часу». 

Додано логіку розрахунку для періоду 

«Тиждень». 

Табель Нова 

функціональність 

UA #5339 В довідник «Коди часових активностей» 

було додано налаштування «Мін. період 

роботи», за яким перевіряється, чи 

співробітник відпрацював вказану кількість 

часу на дату початку Відпустки. 

У довідник «Коди часових активностей» 

було додано налаштування «Поточний 

рік», за яким перевіряється, що дати 

відсутності суворо припадають на період 

операції нарахування 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA #3889 Додано можливість групування рядків 

наказу на відпустку у друкованій формі 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA #4230 Виправлено логіку створення рядку 

компенсації Відпустки під час звільнення, 

якщо в розрахунку використовувались 

кілька від’ємних балансів 

Відпустки Виправлена 

функціональність 

AZ #3378 Внесено зміни у формування звіту «Баланс 

Відпустки» 

Відпустки Нова 

функціональність 

AZ #3399 Внесено зміни у розрахунок компенсації 

Відпустки 

Відпустки Нова 

функціональність 

AZ #3403 Внесено зміни в процес відкликання з 

Відпустки 

Відпустки Нова 

функціональність 

AZ #3408 Внесено зміни в логіку розрахунку 

середнього заробітку для Відпустки 

Відпустки Нова 

функціональність 

GE #3462 Внесено зміни в логіку розрахунку днів та 

обліку наказу про відпустку 

Відпустки Нова 

функціональність 

UA #5731 Додано можливість створення «Наказу про 

відпустку» з «Заяви на відпустку» 

Відпустки Нова 

функціональність 
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AZ #3380 Внесено зміни у формування друкованої 

форми «Розрахунок лікарняного»  

Лікарняні Нова 

функціональність 

AZ #3406 Внесено зміни в логіку розрахунку 

середнього заробітку для лікарняного 

Лікарняні Нова 

функціональність 

GE #3465 Внесено зміни в логіку розрахунку днів та 

обліку наказу на лікарняний 

Лікарняні Нова 

функціональність 

GE #3477 Внесено зміни в логіку розрахунку днів та 

обліку наказу на відрядження 

Відрядження Нова 

функціональність 

UA #5728 Додано можливість автоматичного 

подовження трудового договору. Для 

цього необхідно проставити дату 

закінчення та встановити чекер 

«Подовжувати», додати звіт в «Періодичні 

завдання». Звіт визначить термін 

подовження та після закінчення терміну 

трудового договору додасть новий рядок з 

типом «Переведення» та той самий термін 

роботи 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

UA #5730 Додано можливість додавання перевірок 

на використання даних з «Умов договору 

за замовчуванням» 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

AZ #5752 Допрацьовано Word-layout макети 

кадрових наказів 

Трудові 

договори 

Нова 

функціональність 

UA #3775 

#6294 

Допрацьовано можливість створювати 

картку отримувача платежів – спрощена 

картка співробітника (фіз. особи та 

постачальника) без необхідності 

створювати та затверджувати трудовий 

договір, позицію. Для отримувача платежів 

можна створити та облікувати зарплатний 

документ, створити та облікувати виплату, 

формувати звіти 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

UA #5041 У разі скасування зарплатного документа, в 

створеному корегувальному документі 

автоматично очищуються значення полів 

«Код пакету» та «Статус відправлення» 

Зарплатні 

документи 

Виправлена 

функціональність 

UA #4777 Внесення виправлення в пошук 

актуального рядка «Налаштування 

лікарняного» під час розрахунку даних 

щодо лікарняного 

Зарплатні 

документи 

Виправлена 

функціональність 

UA #4758 Налаштування «Вик. додатковий рахунок» 

(«Облікові групи зарплати») та його логіку 

було видалено. 

Створено нове налаштування – «Додаткова 

облікова група постачальника», за якою 

відбувається групування операцій з обліку, 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 
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визначаються кредитні рахунки обліку, 

співставляються операції до застосування. 

Налаштування дозволяє мати необмежену 

кількість кредитних рахунків, що 

використовуються під час обліку 

зарплатних документів (раніше було лише 

два). 

Нова логіка потребує зміни налаштування 

облікових груп, груп розрахунку та 

оновлення історичних даних 

UA #5398 Виправлено створення зарплатного 

документа-корегування 

Зарплатні 

документи 

Виправлена 

функціональність 

AZ #3411 Внесено зміни в процес розрахунку та 

обліку рядків зарплатного документа з 

джерелом «ФСС»  

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

AZ #3423 Додано функції розрахунку для 

використання в налаштуванні зарплатних 

елементів 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

AZ #5326 Реалізовано формування друкованої 

форми про доходи 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

UA #5329 Додано поле «Код родича» в «Журнал 

співробітника». Тепер є можливість бачити 

інформацію по елементах розрахунку, 

наприклад, страхування, за кого платиться 

та слідкувати за оплатою. Під час обліку 

рядку «Журналу співробітника» інформація 

переноситься в Книгу операцій 

співробтника 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

UA #4604 Додано можливість масового закриття або 

оновлення операцій «Книги операцій 

співробітника».  

Для цього в «Журналі співробітника» за 

кнопкою Запропонувати рядки було 

додано поле «Дія під час обліку». 

Необхідно задати в параметрах запуску 

фільтр та обрати дію за заданим фільтром. 

Після цього перевірити рядки, що 

сформувалися та облікувати їх. Операції 

застосування до рядків застосовуються 

автоматично. 

Зарплатні 

документи 

Нова 

функціональність 

AZ #3376 Внесено зміни у формування друкованої 

форми «Відомості на виплату»  

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

AZ #5324 Додано експорт «Відомості на виплату» у 

зовнішні txt- або xls-файли 

Відомість на 

виплату 

Нова 

функціональність 

UA #5321 Виконано рефакторинг звіту 21094025 

Розрахункова відомість. Додано 

формування сум у числовому форматі 

Звітність Нова 

функціональність 
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(тепер є можливість перевіряти розрахунки 

в Excel, не форматуючи дані) 

UA #3526 Додано звіт «3-ПН Інформація про попит 

на робочу силу (вакансії)» 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #5765 Додано можливість відображення 

операцій розрахунків з ФОП у звіті 1ДФ у 

спрощеному варіанті (лише за операцією 

виплати) 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #4773 Внесено зміни у формування значення про 

нарахований та сплачений дохід за 

операціями з ФОП у звіті 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #6145 Виправлено заповнення резкізитів 

'HTELBOS', 'HTELBUH' у звіті 1ДФ 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #6190 В xml-файлі звіту 1ДФ змінено заповнення 

реквізитів: 

'HNAME' - CompanyInfo.Full Name 

'HLOC' - CompanyInfo.Post Code , Post Code 

(225).Area (якщо є), CompanyInfo.City , 

CompanyInfo.Address  

Звітність Нова 

функціональність 

UA #6095 Внесено зміни у формування xml-файлів 

для «Заявки ФСС» та «Повідомлення про 

виплату» 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #4829 Виправлено роботу налаштування 

(HRSetup."Excl. Table 6 Group Code") з 

групою активності, за якою виконується 

виключення співробітників з 6 таблиці 

додатку 4 (Звіт по ЄСВ) 

Звітність Виправлена 

функціональність 

AZ #5165 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Загальна інформація про 

співробітників», що формує дані в Excel-

форматі за шаблоном, визначеним 

законодавством. Рядки звіту створюються 

згідно з алгоритмом формування даних, 

прописаних у «Зарплата звіти 

налаштування». 

Після створення Excel-файлу документ 

завантажується безпосередньо на сайт 

податкової 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #5167 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Доходи, що не притягаються до 

Звітність Нова 

функціональність 
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внесення на обов’язкове державне 

соціальне страхування», який формує дані 

в Excel-форматі за шаблоном, визначеним 

законодавством. Рядки звіту створюються 

згідно з алгоритмом формування даних, 

прописаних у «Зарплата звіти 

налаштування». 

Після створення Excel-файлу документ 

завантажується безпосередньо на сайт 

податкової  

AZ #5168 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Доходи, що не притягаються до 

внесення на страхування від безробіття», 

який формує дані в Excel-форматі за 

шаблоном, визначеним законодавством. 

Рядки звіту створюються згідно з 

алгоритмом формування даних, 

прописаних в «Зарплата звіти 

налаштування». 

Після створення Excel-файлу документ 

завантажується безпосередньо на сайт 

податкової 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #5169 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Інформація про робочі дні», який 

формує дані в Excel-форматі за шаблоном, 

визначеним законодавством. Рядки звіту 

створюються згідно з алгоритмом 

формування даних, прописаних в 

«Зарплата звіти налаштування». 

Після створення Excel-файлу документ 

завантажується безпосередньо на сайт 

податкової 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #5170 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Сума компенсації за трудову 

відпустку», який формує дані в Excel-

форматі за шаблоном, визначеним 

законодавством. Рядки звіту створюються 

згідно з алгоритмом формування даних, 

Звітність Нова 

функціональність 
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прописаних в «Зарплата звіти 

налаштування». 

Після створення Excel-файлу документ 

завантажується безпосередньо на сайт 

податкової 

AZ #5171 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Декларація (звіт) про податок у 

джерела виплати», який формує дані в 

Excel-форматі за шаблоном, визначеним 

законодавством. Рядки звіту створюються 

згідно з алгоритмом формування даних, 

прописаних в «Зарплата звіти 

налаштування». 

Після створення Excel-файлу отримані дані 

користувач вносить на податковий сайт 

вручну 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #5726 Згідно зі статтею 98 Податкового кодексу, 

особи, що утримують подохідний податок 

у джерела виплати з доходів, що 

виплачуються у зв'язку з 

працевлаштуванням на території 

Азербайджанської Республіки, створено 

звіт «Узагальнювальна інформація про 

співробітників (застрахованих)», який 

формує дані в Excel-форматі за шаблоном, 

визначеним законодавством. Рядки звіти 

створюються згідно з алгоритмом 

формування даних, прописаних в 

«Зарплата звіти налаштування» 

Звітність  

UA #4782 В налаштуваннях рядків «Розрахункової 

відомості», для поля «Тип суми» додано 

нові значення опції:  

• «Середньоденний заробіток»  

• «Дод. сума». Аналогічне поле 

додано в «Рядки зарплатного 

документу» та «Книгу операцій по 

зарплаті». В поле можна записати 

та зберігати довільне числове 

значення з подальшим 

відображенням його у звіті. 

В налаштуванні рядків «Розрахункової 

відомості» додано поле: 

• «Пропустити рядок якщо нуль». 

Якщо в полі встановлено значення 

для рядку, під час формування 

Розрахункової відомості у стовпці 

Звітність Нова 

функціональність 
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обов'язково має бути не нульове 

значення, інакше рядок буде 

видалено (навіть якщо в інших 

рядках були значення). 

У звіт «Розрахункова відомість» додано 

змінні значення для використання в Excel-

шаблонах: 

• calcgroup (Employee."Payroll Calc 

Group") 
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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 у випадку 

внесення нових налаштувань. 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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