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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 2022.07. Оновлення включає в себе зміни у функціоналі за період 

з 01.04.22 по 30.06.22 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 

UA #25190 Покращили роботу з валютними 

документами (купівля, продаж та 

конвертація валюти), а саме додали 

автоматичне видалення рядків, якщо у 

заголовку документа була зміна 

параметрів. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #23368 Виправлена помилка кумулятивного 

оновлення MS, за якої система ігнорувала 

перевірку на обов'язковість вказання 

вимірювань під час обліку документів. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #25189 Виправлена логіка визначення рахунку 

нерозподіленого прибутку та непокритого 

збитку. Змінено контроль на обов`язковість 

проставлення вимірів. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #25322 Виправлена помилка влогіці пошуку курсу 

додаткової звітної валюти на дату закриття 

періоду. 

Управління 

фінансами 

Нова 

функціональність 

UA #25426 Виправлена помилка формування 

кореспонденції для операцій продажу з 

ПДВ. 

Управління 

фінансами 

Виправлена 

функціональність 

UA #21517 Додано перевірку на застосування платежу 

до необлікованих документів. Якщо такий 

платіж буде застосовуватись до 

облікованих операцій, то сума до 

застосування буде зменшуватись на суму 

застосованих документів. 

Управління 

продажами 

Нова 

функціональність 

UA #21571 Внесені виправлення у відповідність 

розподілу додаткових витрат при 

створення коригуючого рахунку із кредит-

ноти купівлі і продажу. 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 

UA #21063 Додана можливість створення повернення 

продажу на підставі облікованої 

видаткової накладної продажу. Облік 

такого повернення продажу буде 

можливим лише після обліку вихідного 

рахунку продажу. Це обмеження необхідне 

для коректного створення податкових 

документів з операцій. 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 

UA #23754 Оптимізована перевірка на ідентичність 

коригувальної кредит-ноти продажу та 

купівлі до документа, що коригується. 

Управління 

продажами 

Виправлена 

функціональність 

UA #24846 Виправлено випадок незазначення 

застосування до випущеного замовлення 

купівлі під час обліку авансового платежу. 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 
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UA #25267 Збільшили розмір поля з 10 до 20 для серії 

номерів облікованих авансових звітів в 

налаштуванні модуля Купівлі. 

Управління 

покупками 

Виправлена 

функціональність 

UA #20694 Розроблена сторінка "Ланцюжок 

товарного застосування", за допомогою 

якої можна відстежити історію товарної 

операції. Наприклад, якщо стати на 

операцію з типом Продаж та відкрити 

сторінку " Ланцюжок товарного 

застосування ", то можна побачити всі 

попередні операції до самої операції 

Купівлі. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #21734 Покращено функціонал заповнення ознаки 

"Сторновано" на товарних операціях, 

врахован випадок продажу в мінус. 

Управління 

запасами 

Виправлена 

функціональність 

UA #22880 На сторінки Доручень з купівлі, продажу та 

повернення продажу додано поле для 

зберігання зовнішнього номеру. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #24842 Покращили функціонал розподілу 

загальновиробничих витрат. Зараз система 

автоматично визначає рахунок 

накопичених витрат та суму, яку необхідно 

розподілити. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #20679 У функціоналі "Товарна обігова відомість" 

розширена можливість 

перегляду товарних рухів з 

деталізацією.Додані нові варіанти порядку 

рівнів деталізації. 

Управління 

запасами 

Нова 

функціональність 

UA #7201 Розроблено функціонал розпізнавання 

вхідних платежів за призначенням 

платежу. Розпізнавання можливе тільки за 

договором клієнта; також можливе 

розпізнавання за облікованими рахунками 

або за випущеними 

замовленнями/рахунками продажу з 

подальшим їхнім застосуванням. Метод 

розпізнавання платежу встановлюється на 

картці договору клієнта. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 

UA #22140 Доопрацьовано розрахунок суми до 

застосування при отриманні авансового 

платежу по сервісним 

замовленням.Враховані випадки, коли 

відвантаження відбувається без обліку 

сервісного рахунку. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 

UA #22385 Змінена логіка розпізнавання контрагента 

під час імпорту БВ. Додана пріоритезація 

за типами рахунку: якщо під час імпорту 

був розпізнаний постачальник, тоді 

система спочатку перевірить унікальність 

реквізитів серед постачальників. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 

UA #5808 Розроблено функціонал формування 

податкових накладних продажу за касовим 

методом. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 
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UA #19606 У формування податкової накладної на 

продаж нижче собівартості додано 

виключення для операцій з експорту 

товарів. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #20658 Покращен алгоритм пошуку постачальника 

по ІПН при імпорті вхідних податкових 

накладних, а саме врахована особливість 

ІПН для ФОП. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #21637 Виправлені деякі помилки в річному 

перерахунку ПДВ та в формуванні Додатка 

6 Декларації з ПДВ. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #21973 Змінений формат вивантаження 

податкових документів у xml: підсумкові 

показники вивантажуються завжди від 2-х 

знаків після коми. Також додані перевірки 

на заповнення полів у "Податки 

налаштування". 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #22662 Виправлені похибки округлень ПДВ при 

завантаженні ПН купівлі ізxml для нульових 

РК 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #25424 У "Перевірці реєстрації ПН" виправлено 

помилку - при обліку рядків система 

перевіряла на унікальність податкової 

накладної за датою реєстрації. Виправлено 

– тепер перевірка відпрацьовує за датою 

виписки податкової накладної. 

Адміністрування 

ПДВ 

Виправлена 

функціональність 

UA #25616 Вдосконалено логіку формування 

Податкових накладних для Сервісних 

документів в частині створення податкової 

накладної по авансовому платежу, який 

застосован до Сервісного замовлення з 

облікованим відвантаженням, але без 

виставлення рахунку. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

UA #19823 Поліпшено роботу звіту "Амортизаційна 

відомість ОЗ". Додано фільтри на вкладку 

"Параметри", додано вкладку "Підсумки", а 

також поля "Надходження від реалізації", 

"Прибуток/збиток", "Підвищення вартості", 

"Зниження вартості" та "Облікова вартість 

під час реалізації". 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #14698 Додано можливість облікувати повернення 

або сторнуваня додаткових витрат на 

придбання основного засобу, якщо 

основний засіб вже введено в 

експлуатацію. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

UA #25402 Додана перевірка для неможливості обліку 

акту введення в експлутацію основного 

засобу двічі, коли тип акту дорівнює 

Актвведення в експлутацію . Такий облік 

був можливий, коли користувач мав за 

мету облікувати модернізацію, але не 

обирав відповідний тип акту. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

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


SMART LOCALIZATION 7 

   

 

Надруковано на еко-папері 

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

UA #22220 Покращено формування фінансових звітів 

на підставі операцій кореспонденції - 

додано виключення сторнованих та 

сторнуючих операцій кореспонденції. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #23955 Додана можливість формування 

розгорнутого сальдо у розрізі контрагентів 

для формування Фінансового звіту за 

допомогою налаштування "У розрізі 

номера джерела"=Так. Таке налаштування 

дозволяє формувати розгорнуте сальдо за 

рахунками обліку розрахунків з покупцями 

та постачальниками на рівні контрагентів 

без деталізації за договорами. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #22665 Оптимізовано формування податкової 

декларації платника єдиного податку 

четвертої групи. Внесено модифікації, 

пов'язані з останніми змінами 

законодавства. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #22335 Розширили можливості налаштування 

стовпців фінансових звітів в частині 

використання фінансової кореспонденції. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #21085 У детальній обіговій відомості додана 

можливість перегляду розгорнутого сальдо 

за постачальником/клієнтом за 

замовленнями. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

UA #25439 Створене базове налаштування Декларації 

платника єдиного податку третьої групи на 

період дії воєнного, надзвичайного стану в 

Україні. Налаштування виконано за 

допомогою функціоналу Регламентних 

звітів. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #19990 До журналу банківських платежів додано 

функціональність щодо UniqueID: під час 

експорту проводок із банку повертається 

UniqueID транзакції, який відображається у 

полі «External Document No». Під час 

імпорту проводок із банку порівняння для 

параметра «External Document No» було 

змінено, і значення витягується з 

банківської транзакції UniqueID. Коди 

повідомлень про помилки для BOG були 

додані як каталог, і відповідні 

повідомлення про помилки 

відображаються у журналі банківських 

платежів у разі виникнення помилки. Для 

банківських помилок TBC повідомлення 

відображаються лише у разі 

індивідуальних операцій, і вони не дуже 

специфічні; виняток - у разі неправильного 

IBAN відображається відповідне 

повідомлення. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 
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GE #25233 Для експорту платежів до банку TBC з 

журналу банківських платежів опція для 

окремих або пакетних транзакцій API була 

переміщена на картку банківського 

рахунку. 

Управління 

рухом грошових 

коштів 

Нова 

функціональність 

GE #14897 Додано функціонал управління 

документами Спеціальних податкових 

накладних (СПН), який включає всі основні 

функції, що надаються RS.GE. Він включає 

такі функції:Створення документа СПН із 

замовлення на продаж та замовлення на 

переміщення Експорт документа СПН 

продажу в RS.GE Надсилання СПН з BC 

Запуск транспортування з BC 

Затвердження/Відхилення/Скасування СПН 

з BC Створення коригування документа 

СПН у BC та Експорт/Надсилання з BC 

Імпорт документа СПН із RS.GE Створення 

замовлення на продаж/замовлення на 

переміщення на підставі імпортованого 

документа СПН продажу Імпорт кодів 

місцезнаходження спецнафти для самої 

компанії та для покупців Зіставлення 

документа походження/імпорту з F-

номером СПН покупки, і, якщо його немає 

в BC, імпорт документа 

походження/імпорту Прикріплення 

імпортованого СПН продажу до 

замовлення на продаж/облікованої 

транспортної накладної та замовлення на 

переміщення/облікованої транспортної 

накладноїЗавантаження оновленого 

документа СПН 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

GE #22993 Додана модифікація для відображення 

прив'язки рахунків-фактур до облікованих 

інвойсів, додані відповідні фактбокси, як і 

контроль за сумою в момент прив'язки, 

враховуючи допустиме відхилення. 

Різниця, що перевищує припустиме 

відхилення, викликає помилку в момент 

прив'язки інвойсу. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

GE #23494 Під час імпорту ПН продажу GE з порталу 

RS.GE система перевіряє номер накладної 

та F-номер; якщо система знаходить ПН 

продажу з F-номером, Зовнішній Статус у 

першій накладній змінюється на 

«Видалено» та створюється нова ПН 

продажу з відповідним номером і тим 

самим F-номером. 

Адміністрування 

ПДВ 

Нова 

функціональність 

GE #12369 Фунцкціонал для прикріплення Податкових 

накладних до Декларації ПДВ через API-

сервіс за кнопкою "Прикріпити до 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 
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Декларації"; розділено для Податкових 

накладних на купівлю та продаж. 

GE #25282 Фунцкціонал для прикріплення Податкових 

накладних до Декларації ПДВ через API-

сервіс за кнопкою "Прикріпити до 

Декларації"; розділено для Податкових 

накладних на купівлю та продаж. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #24236 Додано нову таблицю «Пов'язані аванси в 

книзі ПДВ». У таблиці міститься інформація 

про Основну ПН, Авансову ПН, 

Встановлену суму, інформація про 

сторнування.Під час присвоєння Авансової 

ПН основній накладній система робить 

запис у таблиці «Пов'язані аванси в книзі 

ПДВ». Присвоєння відбувається тільки з 

авансових накладних до основної 

накладної, і для вибору встановленої суми 

система відкриває відповідне вікно. 

Система контролює Встановлену суму, 

вона не повинна перевищувати Суму ПДВ 

за основним або Авансовим ПДВ продажу. 

Для скасування заявки створюється запис 

із зворотним знаком, для обох рядків 

встановлюється ознака "Сторновано". 

Призначена накладна відображається в 

інформаційному полі в основній накладній 

та в інформаційному полі в авансовій 

накладній. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #22283 Розроблений звіт про відрядження для 

відображення всієї інформації про 

відрядження співробітників, в тому числі 

авансові платежі, витрати на відрядження, 

зобов'язання третіх осіб, податки на 

джерела доходу та пенсійні податки, 

податкові ліміти за законом, витрати за 

лімітом податку, дати документа, 

тривалість поїздки, місто поїздки, валюта 

вихідного документа та додаткові валютні 

курси звітності. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #24101 Логіка розрахунку для WHT і PF в документі 

авансового звіту була розроблена для 

включення Закупівлі працівників – тип 

Витрати. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #24161 Відкоригований розрахунок підсумкових 

сум за рядками закупівлі, якщо у документі 

закупівлі присутні WHT та PF. Для 

правильного проведення за рахунком 

пенсійного фонду на PF Vendor було 

змінено поле для отримання інформації з 

WHT Posting Setup. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 
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GE #24223 Виправлено помилку, пов'язану з логікою 

перенесення сум рядків (в тому числі 

єдину ціну та суми ПДВ) та інформацію про 

кількість із замовлення на продаж у 

накладну. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #24246 Для доступності інформації про 

нарахування суми WHT було додано 

функціональність для відображення суми 

WHT, PF у Книзі операцій постачальника 

після облікування документа закупівлі. 

Крім того, якщо в закупівлях відмічено 

поле «Ціни з WHT», воно буде перенесено 

та відмічено в Книзі операцій 

постачальника. Якщо Група бізнес-

проводок WHT. Нерезидент = NO, 

інформація береться з картки 

постачальника Full Name длі цілей 

декларації WHT. Перша частина повного 

імені в Name і друга частина (після 

пробілу) у Lastname. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #24255 Для включення випадків, коли обліковані 

документи мають позначку «Ціни з WHT» у 

функціоналі «Експорт/імпорт банку», до 

«Журналу банківських платежів» та «Книги 

операцій банківського рахунку» було 

додано нове поле «Net Amount». 

Зіставлення імпорту/експорту банку було 

змінено з поля« Сума »на поле« Net 

Amount »в« Журналі банківських платежів 

» . Після застосування операцій з 

позначкою «Ціни з WHT» у «Журналі 

банківських платежів » « Net Amount» 

розраховується за формулою в обох 

випадках - повне та часткове застосування 

суми. Для перевірки дублікатів під час 

імпорту з банку в полях« Bank Extract Buffer 

»замість« Amount »використовується поле« 

Net Amount »у« Книзі операцій з 

банківського рахунку »та« Журналі 

банківських платежів » . Для заповнення 

поля« Net Amount » під час 

створенняпроводок розроблена 

проводка« Платіжна відомість » , яка 

створює записи в« Книзі операцій з 

банківського рахунку » ; у цьому випадку 

«Net Amount» та «Amount» матимуть 

однакові значення. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

GE #24897 Виправлено помилку дублювання рядків 

після оновлення Статусу спочатку на 

порталі RS.GE з «Чернетка» на 

«Відправлено», а потім у системі, або у разі 

оновлення ПН продажу зі статусом 

«Чернетка». 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 
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GE #25266 Можливість увімкнути та вимкнути 

інтеграцію з RS.GE за такими документами, 

як Подорожній Лист, Податкова накладна, 

Спеціальний Рахунок-Фактура та 

Податковий Документ, через 

конфігураційну таблицю – Tax Setup GE. 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Нова 

функціональність 

AZ #19991 Додана нова друкована форма (21074926) 

у форматі MS Word, а також 2 макети звіту 

для Інвентаризаційних Актів - Опис та 

Звірювальна відомість - відповідно до 

правил Мінфіну АР. В рамках цього 

завдання був видалений старий звіт Excel. 

Управління 

активами 

Нова 

функціональність 

GE #25664 Розрахунок податку для закладки «Земля» 

у декларації з податку на майно 

виправлено. Податкова ставка не була 

взята з правильного поля, коли основний 

засіб мав тип "Земля". 

Операційна та 

регламентна 

звітність 

Виправлена 

функціональність 

GE #24898 Коли статус Податкової накладної 

купівлі/продажу GE змінюється на 

"Видалено", система перевіряє, чи існує 

джерело для цієї накладної, та видаляє 

джерело (Книга операцій 

клієнта/постачальника) із вкладки з 

джерелом накладної. 

Податкова 

звітність 

Нова 

функціональність 
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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 #24820 Оновлені Excel шаблони та 

доповнені/виправлені налаштування різних 

типів розрахункової відомості. Виправлено 

перенесення суми "Середньоденний 

заробіток" при обліку у облікований 

зарплатний документ. Виправлено 

нумерацію рядків у розрахунковій відомості 

при активуванні налаштування "Ховати 

рядки з нулями". Виправлено формування 

списку працівників у розрахунковій 

відомості в алфавітному порядку. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #24051 Під час підрахунку "Підсумків" у 

"Розрахунковій відомості" додано обробку 

прикладів, у яких нарахування мають знак 

мінус, а податки – знак плюс. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #25156 Згідно з Наказом Міністерства економіки 

України № 827-22від 12.04.2022 р., 

оновлений Word-шаблон звіту"Інформація 

про попит на робочу силу (вакансії)" за 

формою №3-ПН. 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #25671 У звітах "Повідомлення про прийняття 

співробітника", "1-ПВ (місячна)", "1-ПВ 

(квартальна)", "3-борг", "10-ПОІ", 

"Інформація про вакансії" змінено формат 

відображення підписантів на "Ім'я 

ПРІЗВИЩЕ". 

Звітність Нова 

функціональність 

UA #23732 Створений розділ з документацією щодо 

SMART Payroll for Ukraine української мовою 

наhttps://sadocs.smart-cloud.net/index.html 

Загальне Нова 

функціональність 

UA #24006 Внесені зміни у розрахунок середньої 

заробітної плати згідно з Постановою КМУ 

від 26 квітня 2022 р. №486, що діє з 29 квітня 

2022 року. Зміни розрахунку 

середньоїзаробітної платистосуються 

розрахунку премій, які були нараховані за 

період, відпрацьований неповністю - в 

розрахунку середньої заробітної плати такі 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 
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премії будуть обмежуватися фактично 

нарахованою сумою. 

UA #25688 У розрахунок 

середньої заробітної плати додано обробку 

піврічних премій. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

UA #24094 При використанні функції "Змінити ім'я", 

додано оновлення ПІБ в таблицях "Статус 

табеля" та "Статус зарплати". 

Штатний розклад Нова 

функціональність 

UA #25228 Додано можливість масового обліку наказів 

на відсутність 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #23962 Виправлено перенесення кількості днів 

компенсації відпустки після затвердження 

рядка трудового договору з типом 

"Звільнення". 

Накази на 

відсутності 

Виправлена 

функціональність 

UA #23682 Додана можливість вказати номер 

попереднього наказу в разі продовження 

наказу на інші відсутності.У такому разі 

використовуються Періоди СЗ із 

попереднього наказу. 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

UA #25509 Додано можливість масового видалення 

наказів на відсутність. 

Накази на 

відсутності 

Нова 

функціональність 

GE #22691 Доопрацьовано інтеграцію "Відомості на 

виплату" з банками TBC і BOG, додано 

обробку "UniqueID", зпівставлення з 

облікованими транзакціями під час імпорту 

виписки, перевірку та формування логу 

помилок. 

Платежі Нова 

функціональність 

AZ #22318 У додатку "Пільги та звільнення з податку" 

до Декларації змінено відображення 

податкових пільг - додано підсумовування 

щодо кожного працівника. 

Звітність Нова 

функціональність 

AZ #25409 Виправлено відображеня сум по 

Податковим утриманням у звіті "Пільги та 

звільнення з податку". Виправлено 

формування звіту при наявності 

сторнованих зарплатних документів. 

Звітність Виправлена 

функціональність 

UA #25297 Виправлено формування суми до виплати 

по зарплатним елементам з типом "ЄСВ". 

Платежі Виправлена 

функціональність 

AZ #23645 Додано звіти Розрахунково-платіжних 

відомостей по формах П-6 (по працівнику) 

Звітність Нова 

функціональність 
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та П-7 (загальна) для форматування та 

вивантаження у форматі Excel. 

AZ #24963 Під час визначення "Періодів СЗ" для 

відпустки додано обробку прикладу, коли 

повний місяць визначається за першим 

робочим днем у місяці. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

AZ #23709 Додана можливість включення утримань у 

розрахунок бази середнього заробітку, та 

включення утримань, що стосуються премій, 

у розрахунок суми премії для середнього 

заробітку. 

Розрахунок 

зарплати 

Нова 

функціональність 

 

Для версії додатка SMART Payroll BC20 https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-

365-business-central/PUBID.smart-businessllc2412077-

2412077%7CAID.smart_payroll%7CPAPPID.0ee1231d-3a90-4828-8c71-0e1463563c42 виконанні 

роботи по підвищенню продуктивності та оптимізації часу на виконання типових процесів: 

 

No 
Process detailed description 

of functionality 

Quantity of 

operations 

Time 

Result, min 

Improved Time 

Result, min 
Reduction level 

1 HR Order Posting 250 10 1,12 8,93 

2 Set Timesheet Status to 

Release 

1000 5 0,75 6,67 

3 Payroll Documentation 

calculation (advance) 

1000 35 20,25 1,73 

4 Payroll Documentation 

Posting (advance) 

1000 23 13,75 1,67 

5 Payroll Documentation 

calculation (final) 

1000 75 25,75 2,91 

6 Payroll Documentation 

Posting (final) 

1000 50 40 1,25 

7 Create Employee 

Payments Lines in Payroll 

Sheet 

1000 1 1 1 

8 Payroll Sheet Employee 

Payments Posting 

1000 5 4 1,25 

9 Regulatory Reporting 

Creation 

        

9.1 Persons Taxes Calculation 

Report 

period Q2 9 3,5 2,57 

9.2 Notification of Acceptance   1 1 1 

9.3 FSI account   0,01 0,01 1 

9.4 FSI Commission Protocol   0,01 0,01 1 

9.5 Form 10POI period 2022 37 1 37 

9.6 1-PV Month Form period 2206 0,25 0,25 1 

https://www.smart-it.com/ru/eco/
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9.7 1-PV Quarter Form period Q2 0,25 0,25 1 

9.8 Quota Report period 2022 24 2 12 

9.9 3-Borg Form period 2206 0,1 0,05 2 

  
Крім того, додана можливість виконувати паралельний розрахунок (створення зарплатних 

документів) декількома користувачами одночасно. 
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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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