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комерційну таємницю, а також інтелектуальну власність SMART business. Ані цей документ, ані будь-яка 
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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 2022.04. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.01.22 по 31.03.22 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. 

© 2022 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 

GE #21598 Виправлення помилки, пов'язаної з 

імпортом банківської виписки з BOG банку. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Виправлена 

функціональність 

GE #23498 Виправлення помилки, що виникала у разі 

зміни посилання для імпорту курсів валют з 

Національного банку Грузії. 

Управління рухом 

грошових коштів 

Нова 

функціональність 

GE #5310 Виконана модифікація для Грузинської 

Локалізації в частині вхідного та вихідного 

податкового документа, який замінює 

виставлення ПН та ТТН окремо, а також в 

частині рахунку на авансовий платіж, ПН та 

ТТН для виробів з деревини та спеціальної 

ПН для нафтопродуктів. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

GE #5308 Модифікація виконана для можливості 

нараховувати податки з джерела на 

Покупки, Відрядження, Списання товарів в 

конкретних випадках. Функціонал дозволяє 

налаштовувати облік групи з податку з 

джерела, за яким йде автоматичний 

розрахунок податку та відповідні проводки. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #23034 Додавання поля для вказання параметрів, 

пов'язаних з Декларацією на Власність, для 

створення конфігурацій за Assessed Tax Code 

з комбінацією коду параметра у 

відповідності до інших полів, що також 

представляють різні параметри. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #5312 Модифікація функціональності створення 

податкової накладної покупки із документа 

ВМД. Після розрахунку митних витрат і ПДВ 

за товаром, що імпортується, створюється 

податкова накладна покупки за формою 

Грузинської ПН. 1. ПН заповнюється та 

створюється у таблиці "Purchase VAT Invoice 

Header GE", на сторінці "Purchase VAT Invoice 

GE".2. У ПН покупки GE додано поле 

"Customs Code", яке заповнюється вибраним 

значенням з таблиці "Customs Code", для 

подальшого відображення цього значення у 

декларації ПДВ.3. Додано функціональність 

кнопки "Post", "Cancel Posting", "Preview 

Posting", "Navigate" у таблиці "Purchase VAT 

Invoice Header GE" та на сторінці "Purchase 

VAT Invoice GE". 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #22338 Виправлені помилки у створенні документа 

покупки під час імпорту Дорожнього Листа, 

Операційна та 

регламентна 

Виправлена 
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поле Тип зроблено редагованим для 

зв'язування товарів під час призначення 

рядків Дорожнього Листа документам 

покупки, а також виправлені помилки, що 

виникали під час релізу документа 

повернення на продаж. 

звітність функціональність 

GE #22337 Виправлення помилок, пов'язаних із 

створенням документа переміщення з 

Дорожнього Листа через транзитний склад 

замість прямого переміщення. Виправлення 

відповідних деталей, пов'язаних з 

фільтруванням коду локацій для 

переміщення з одного складу на інший, щоб 

створити зв'язок між Дорожнім Листом та 

Документом Трансферу. Коригування 

прив'язки Дорожнього Листа до документів 

у зв'язку з виправленням помилки щодо 

використання транзитного складу замість 

прямого переміщення. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #21991 Коригування помилки, пов'язаної з 

імпортуванням Дорожнього Листа з типом 

Sub-Waybill. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #22666 Коригування помилки з перерахунку поля 

Unit Price (LCY) за вказаним кодом валюти в 

рядки Дорожнього Листа; Коригування 

помилки на активації Дорожнього 

Листа;Коригування помилки з перерахунку 

поля Unit Price (LCY) та Amount Including VAT 

(LCY) у відповідній валюті на створення 

документа купівлі та продажу. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #23007 Додана можливість створення документа у 

валюті з Дорожнього Листа. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #18897 У рамках грузинської локалізації було 

додано функціональність для повного 

дотримання податкового законодавства 

Грузії щодо податкової декларації з доходів 

та пенсій. Податкова декларація з 

доходів/пенсій відображала інформацію 

лише щодо виплат заробітної плати 

працівникам. Додана функціональність 

збирає також інформацію із записів WHT, що 

створюються з таких операцій: покупки у 

фізичних осіб або індивідуальних 

підприємців, відрядження, авансові платежі 

та подарунки працівникам. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #19115 Виправлення помилок для:Перетворення 

деяких полів на редаговані в рядках 

Авансового Звіту (поля: Meals Included, 

Direct Unit Cost) Додавання міст для 

створення відряджень з ідентичним кодом 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 
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країни в декількох рядкахМодифікації 

функціоналу Item Shipments та зміни номера 

документа для обліку додаткових проводок 

через цей функціонал 

GE #19655 Додавання окремого довідника для Міст для 

зв'язування з Лімітами Відрядження, щоб 

мати можливість фільтрувати рядки 

Авансового Звіту - Мета зміни - створити 

можливість додавати кілька рядків у рядки 

авансового звіту у випадку, якщо 

відрядження включає одну країну та кілька 

Міст. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #22388 Була розроблена функціональність 

реверсування для записів WHT. У разі 

реверсування транзакції WHT з "VLE" вона 

не відображалася у проводках WHT, з яких 

збиралася інформація для податкової 

декларації з доходів та пенсій. Розроблена 

функціональність у разі сторнування Угоди 

WHT з VLE сторнує відповідний запис у 

таблиці Записи WHT, і сторновані операції 

не враховуються в деклараціях про 

доходи/пенсійний податок. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #22890 Виправлені такі помилки: 

 

1. У Податковій накладній з продажу GE під 

час зміни значення в полі «Номер рахунку» 

змінюються значення в полях «Реєстрація 

ПДВ рахунку», «Назва рахунку» та 

«Унікальний ідентифікатор рахунку» 

відповідно до поля «Номер рахунку». 

 

2. До Податкової накладної на покупку GE 

додано функцію «Призначити дорожній 

лист». 

3. Під час завантаження Податкової 

накладної GE з продажу/покупок у систему, 

Податковій накладній також призначаються 

відповідні дорожні листи. 

4. Завантаження Податкової накладної з 

продажу/покупки відповідно до дати. 

5. У Податковій накладній з продажу під час 

відправлення перевіряється код RS.GE UMO 

на RS.GE; якщо відповідне значення 

знайдено, система надсилає Податкову 

накладну, якщо ні – видає помилку. 

6. Під час зміни товару у наявному рядку 

змінюються значення в інших полях з 

відповідними даними. 

 

Змінено опис Зовнішніх Статусів в 

Податковій накладній на покупку GE: 

"Відправлено" замінено на "Підлягає 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 
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затвердженню" 

"Відправлено виправлення" замінено на 

"Виправлено" 

 

Змінено назву функції «Скасувати 

призначення дорожніх листів» на вкладці 

«Призначений авансовий ПДВ» на 

«Скасувати призначення авансового ПДВ». 

 

GE #23146 Виправлена помилка під час облікування 

замовлення на продаж з десятковим числом, 

наприклад 1,5. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #23087 Коли номенклатура була продана в іншій 

одиниці виміру (UOM), ніж визначена базова 

одиниця виміру цієї номенклатури, виникла 

проблема з накладною, і не вдавалося 

облікувати замовлення клієнта. Помилка 

була виправлена, та продаж можливий з 

будь-якої додатково визначеної UOM для 

номенклатури. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #23220 Поліпшення функціоналу з рахунків-фактур 

продажу - додавання зв'язки з Дорожніми 

Листами під час імпорту, додавання полів 

 для Акцизу.

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

 

 
  

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


Надруковано на еко-папері 

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

SMART LOCALIZATION 8 

   

 

3. Склад оновлення SMART Payroll 
Оновлення включає в себе такі покращення, нові функціональні можливості та виправлення 

помилок: 

Код 

країни 

ID Зміст Функціональна 

область 

Тип зміни 

UA #22638 Оновлено формування назви місяців у 

довідках про доходи у коректному відмінку. 

Оновлено шаблон довідки про доходи для 

подачі в податкову службу. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #22639 Для звіту "Розрахунково-платіжна 

відомість" за формою П-7 додано 

формування даних по військовому збору. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #21516 Створені приклади необхідних 

налаштувань та розрахунків з пільгового 

оподаткування спеціалістів, що працюють 

на Резидента Дія Сіті: 

 за трудовим договором із 

Резидентом Дія Сіті. 

 за спеціальним гіг-контрактом, 

укладеним із Резидентом Дія Сіті. 

 за цивільно-правовим договором із 

спеціалістом, який зареєстрований 

як фізична-особа підприємець (надалі – 

«ФОП»). 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #21334 Додано формування місячного звіту з 

заборгованості з оплати праці по формі "3-

борг"в Excel- та xml-форматахзгідно наказу 

Державної служби статистики України від 

25 червня 2021 р. № 136. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #22087 Для звіту "Податковий розрахунок сум 

доходу" додана можливість встановлення 

параметрів та фільтрів при створенні звітів 

з типом "Новий звітній" та "Уточнюючий". 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #22092 Виправлено застосування фільтрів за кодом 

співробітника при формуванні звіту 

"Податковий розрахунок сум доходу" з 

типом "Звітний". 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #22096 Актуалізовані дані щодо військового обліку 

на картці Фіз. особи. Оновлені довідники з 

військового обліку. Звіт "Картка 

співробітника П-2" був оновлений та 

доповнений формуванням даних з 

Звітність Нова 

функціональність 
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військового обліку. Додано формування 

звітів звійськового облікуу Word-форматі : 

"Повідомлення про зміну облікових даних" 

та "Список громадян, які підлягають 

приписці" згідно з Постановою Кабінета 

Міністрів України від 07.12.2016 р. №921. 

UA #21272 Оновлена форма звіту "Повідомлення про 

прийняття працівника на роботу/укладання 

гіг-контракту" згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2021 року 

№1392. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #22315 Внесені зміни до "Звіту про зайнятість та 

працевлаштування осіб з інвалідністю (№ 

10-ПОІ)" згідно з наказом Мінсоцполітики 

від13.10.2021 г. № 589 , який набрав 

чинності з 1 лютого 2022 року. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #21568 У додатку 4 єдиної звітності (4ДФ) 

виправлено відображення операції 

відшкодування від постачальника ФОП. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #22104 Виправлено формування тегів C_REG та 

C_RAJ у xml файлах звітів 1пв. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #21338 Під час використання завдання "Створення 

підвищення зарплати" та копіювання 

позицій додано заповнення поля "Дата 

початку індексації". 

Розрахунок зарплати Виправлена 

функціональність 

UA #21622 Для «Типу розрахунку» додана можливість 

вказати пов'язаний тип розрахунку, 

елементи якого будуть додаватися в 

зарплатний документ тільки якщо були 

додані елементи з оригінального типу, а 

також створений відповідний запис в книзі 

операцій по співробітниках. Це дозволяє 

скоротити кількість рядків у зарплатному 

документі. Наприклад, якщо утримання з 

заробітної плати винести в окремий тип 

розрахунку та вказати його як пов'язаний з 

типом з елементами нарахувань, які 

входять в базу для його розрахунку, то 

елементи утримань будуть додаватися в 

документ тільки за наявності нарахувань і 

відповідного запису з утримання в книзі 

операцій, а не завжди. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 
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UA #22490 Створений зарплатний елемент для суми 

додаткового блага у вигляді медичного 

страхування в межах 30 відсотків 

нарахованої заробітної плати згідно з 

Законом України від 14.12.2021 р. №1946-

ІХ . Виправлено формування сум за 

додатковими благами в Операціях 

особистого доходу під час обліку 

коригувального зарплатного документа. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #22519 Для розрахунку лікарняного за середнім 

заробітком додано виключення з бази 

нарахувань за місяць, який не був повністю 

відпрацьований з поважних причин. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #22211 Для зарплатного елемента з типом 

"Утримання" додано обробку поєднання 

налаштувань для типу розрахунку 

"Додавати в розрахунок"="Завжди", 

"Додавати для періоду"="Всі унікальні 

періоди нарахування". 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #22320 Додана перевірка на облік рядка в 

"Журналі співробітників", аби "Дата початку 

дії" рядка була більшою або дорівнювала 

"Даті прийому співробітника". 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

UA #22324 У разі скасування затвердження рядка 

трудового договору з Типом "Найм" додано 

видалення Статусу зарплати. 

Штатний розклад Виправлена 

функціональність 

UA #23235 Додано функціонал "Налаштування 

підписів персоналу" для формування 

підписів документів у зарплатних 

документах та облікованих зарплатних 

документах. 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

UA #20627 Додано заповнення опису та дат дії з коду 

активності під час створення рядків умов 

трудового договору. 

Накази на відсутності Нова 

функціональність 

UA #22130 Додано можливість облікування наказу на 

іншу відсутність з кодом часової активності 

понаднормової роботи у робочий день. 

Накази на відсутності Нова 

функціональність 

UA #22938 Додано функціонал нарахування 

компенсації невикористаних днів відпустки 

через Журнал відпусток для подальшого 

розрахунку компенсації у зарплатному 

документі для співробітників, що 

Накази на відсутності Нова 

функціональність 
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продовжують працювати в організації. 

Додано звіт для автоматичного розрахунку 

залишку днів невикористанної відпустки у 

Журналі відпусток. 

UA #23042 Створено приклади варіантів відсутності та 

розрахунків із співробітниками під час 

війни. 

Накази на відсутності Нова 

функціональність 

UA #22944 Додана можливість вносити використанні 

дні відпустки через Журнал відпустки з 

додаванням деталей табелю або без та 

таким чином формувати коректний баланс 

відпустки. 

HRP Service Excellence Нова 

функціональність 

GE #21304 Додана можливість вивантаження 

декларації з податку на прибуток у формат 

xml. 

Звітність Нова 

функціональність 

GE #21600 Зарплатний елемент з типом ПДВ 

обліковується як утримання та створює 

записи в Книзі операцій з ПДВ. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

GE #20612 Реалізовано можливість автоматично 

додати список зарплатних елементів, що 

використовуються для утримання та 

нарахування для учасників пенсійної 

системи. Це може бути корисним за 

наявності великої кількості таких елементів, 

які створені для отримання детальної 

аналітики із зарплати. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

GE #23104 Оновлено налаштування елементів для 

обліку використання працівником 

автомобіля в особистих цілях. Оновлено 

звіт "Декларація про використання 

автомобіля". 

Розрахунок зарплати Виправлена 

функціональність 

GE #16747 Додано можливість імпорту зарплатних 

платежів до Відомості на виплату та 

автоматичний пошук та співставлення 

платежу із зарплатним документом. 

Платежі Нова 

функціональність 

GE #21305 Додано формування суми до виплати у 

зарплатному документі з виплати, якщо під 

час його створення використовувалася 

додаткова облікова група. 

Платежі Нова 

функціональність 

GE #23418 Додано можливість вивантаження 

"Відомості на виплату" у форматі банку 

Платежі Нова 

функціональність 
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BASIS. 

AZ #22163 Оновлено розрахунок відсутності по 

лікарняному. Визначення Періодів СЗ для 

лікарняного відбувається без урахування 

відпрацьованого працівником часу на 

поточному місці, завжди використовується 

кількість місяців із Налаштування 

лікарняного. За місяці, коли працівник не 

працював, використовуються дні за 

офіційним календарем. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

AZ #22538 Додано налаштування розрахунку 

елементів податків із компенсації відпустки 

за роками нарахування. 

Розрахунок зарплати Нова 

функціональність 

AZ #22545 Додано створення "Статусу табеля" під час 

затвердженні рядка трудового договору з 

типом "Переведення". 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

AZ #23143 Додана можливість не перевіряти умови 

відпустки під час затвердження рядка 

трудового договору з типом Найм. 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

AZ #23144 Додана можливість створювати деталі 

табеля під час обліку рядка "Журналу 

працівників" та "Журналу відпусток". 

Накази на відсутність Нова 

функціональність 

AZ #23043 Під час створення зарплатних періодів до 

2002 року додано наскрізну нумерацію для 

дотримання правильного сортування 

записів. 

Загальне Виправлена 

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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