


ДФС України,

інші державні органи

Якщо існує 
експорт для 
звіту



ДФС України,

інші державні органи

 1С:Звіт інтегрується в конфігурацію 1С:Підприємство (7.7 і 8) і забезпечує прямий обмін даними

 Більшість звітів автоматично заповнюється даними з 1С:Підприємства по кнопці “Заповнити” без 
необхідності використання транзитних файлів, обробок і т.ін.

 Пряме з’єднання з центральним шлюзом ДФС

 1С:Звіт працює з усіма основними АЦСК, в тому числі і з безкоштовними ключами електронного 
цифрового підпису від ДФС



2 способи створення 
підприємства:

- Заповнення даних нового 
підприємства

- Відновлення резервної копії 
з програм М.Е.DOC та Бест-
Звіт Плюс         історія, 
сертифікати і дані 
підприємства зберігаються





З 01 липня 2016 року звіти з ЄСВ за звітний період «червень 2016 року» подаються за новою 
формою - тепер законодавчо не передбачено затвердженого формату dbf для нового звіту.

Звіти з ЄСВ (Додаток 4, 5, 6, 7) подаються та приймаються в пакеті, який представляє собою набір
XML файлів.



Заповнення звітів за 
даними 1с за 
допомогою однієї 
кнопки «Заповнити»

Не потрібно додатково 
вивантажувати звіт з 
1С: Підприємство у 
зовнішній файл і 
завантажувати в 
1С:Звіт



Створення і заповнення 
Запитів в Єдиний державний 
реєстр податкових 
накладних, а також 
отримання Витягів до 
запитів.

Реалізована можливість 
створення запитів за певний 
період



 Реалізований реєстр 
акцизних документів для 
створення Акцизних 
накладних, Розрахунку 
коригування та ін.

 Реалізований реєстр 
товарно-транспортних 
накладних 

- Автоматичного заповнення з 1С даних 
документів не передбачено



Завантаження і 
вивантаження 
Податкових накладних 
в 1С:Звіт для реєстрації 
в Єдиному реєстрі 
податкових накладних.

- не потрібно 
додаткових обробок

- не потрібно 
вивантажувати в 
зовнішній xml-файл



Планувальник 
завдань:

o Створення 
архіву

o Створення 
резервної 
копії

o Оновлення 
програми



Зміни на шлюзі ДФС - не 
реєструються ПН/РК, 
Договори, якщо в 
налаштуваннях програми 
1С:Звіт платник вказав 
електронну скриньку з 
російським доменом (.ru). 

Тому, рекомендуємо всім, хто 
цього ще зробив і користується 
поштою з російським доменом 
(.ru), перейти на українські 
поштові сервіси.



Перед початком роботи 
обов'язково перевірити 
налаштування електронної 
скриньки і з'єднання з 
серверами пошти



Перевіряйте з'єднання з 
серверами СДО та ДФС, які 
відповідають за обмін з 
Податковою інспекцією та з 
контрагентами



 Договір про визнання електронних документів (J/F1391004) – якщо
діючих сертифікатів ЕЦП вже нема, або зміна директора – строк 
реєстрації в ДФС 3-5 днів.

 Повідомлення про реєстрацію ЕЦП (J/F1391102):

 подається, якщо отримані нові сертифікати і старі ще діють;

 підпис ще діючими сертифікатами згідно налаштуванню підписів для 
здачі Звітності.

УВАГА! Рекомендуємо отримувати продовження сертифікатів ЕЦП до 
закінчення попередніх і реєструвати їх в ДФС через Повідомлення



При запуску можливі 
помилки:

- Не знайдена ліцензія для 
користування 1сЗвітом –
необхідно завантажити 
ліцензію з інтернету і 
зберегти її (за умови 
наявного договору на ІТС)



При появі такого 
повідомлення:

- перевірте, чи оновлені 
регламентовані звіти у 
1С:Підприємство

- перевірте, чи реалізоване 
вивантаження даних для 
заповнення звіту з 
1С:Підприємство



 Користувачі не читають інструкції і склад оновлення;

 Податкова декларація з ПДВ заповнюється по кнопці Заповнити даними з 
1С:Підприємства, а не по Реєстру отриманих та виданих ПН, якого в 1С:Звіті 
вже нема 

 Невірно заповнюється якась форма звіту, повідомлення що заповнення не 
передбачене – перевірити чи встановлені останні версії 1С:Підприємство і 
1С:Звіт, а також зовнішні форми звітів в 1С:Підприємстві;

 Не використовуйте одночасно декілька локальних 1С:Звіт , або 1С:Звіт і 
M.E.Doc. M.E.Doc – зняти галочку автоматичної обробки кореспонденції;

 Переходьте на використання мережевої версії – разовий платіж 360 грн.

 Для переходу з M.E.Doc на 1С:Звіт потрібно в M.E.Doc створити резервну 
копію і завантажити її в 1С:Звіт – всі дані будуть перенесені.



 Модуль ЕДО – обмін 
між контрагентами 
основними 
первинними 
документами купівлі-
продажу.

Обмін буде можливий 
між користувачами 
1С:Звіт, M.E.Doc і Сота.





 Доступ до 1С:Звіт для додаткової юридичної особи або ФОП на загальній 
системі оподаткування 

– 1 місяць – 102 грн

 Доступ до 1С:Звіт для додаткової ФОП на спрощеній системі оподаткування

– 1 місяць – 21 грн

 Доступ до 1С:Звіт (юридичні особи або ФОП на загальній системі 
оподаткування) для користувачів 1С без обовязкового супроводу ІТС 

– 12 місяців – 1200 грн

 Доступ до 1с:Звіт (ФОП на спрощеній системі оподаткування) для 
користувачів 1С без обовязкового супроводу ІТС 

– 12 місяців – 240 грн

 Перехід на мережеву версія 1С:Звіт – разовий платіж – 360 грн



Сайт www.1c-sed.com.ua

 Дистрибутив 1С:Звіт та оновлення програми;

 Інструкції по використанню та налаштуванню;

 Відеоролики по встановленню та налаштуванню;

 Останні новини та зміни в програмі;

 Форум користувачів.

Львів: (032) 240-00-36
(067) 67-12-447
(050) 37-67-499

Сайт: http://medias.com.ua/contacts/
Електронна пошта:

sales@medias.com.ua
info@medias.com.ua
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