
Лекція 5 

 

Електронний документообіг та подання звітності за допомогою програми 

«M.E.DOC» 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 28.03.2022 р. о 08.30 за 

допомогою Конференції Zoom 
 

План 

1. Єдиний внесок.  

2. Робота з реєстром отриманих та виданих податкових накладних. 

3. Довідки до Державних органів. 

4. Звірка з реєстраційним лімітом ДФС. 
 

 

1. Єдиний внесок 

 

Адміністрування єдиного внеску передано до Державної фіскальної служби України у 

зв'язку з набранням чинності законами України від 4 липня 2013 року N 404-VII "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням 

адміністративної реформи" та від 4 липня 2013 року N 406-VII "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної 

реформи". 

Для формування на подання звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у програмному комплексі реалізований 

модуль ЄДИНИЙ ВНЕСОК, у якому формуються звіти, які щомісячно подають юридичні 

особи та фізичні особи-підприємці за своїх найманих працівників відповідно до Наказу 

Міністерства фінансів України №435 від 14.04.2015 року. 

Запуск модуля Єдиний внесок можливий з розділу «Звітність». Заповнення звіту 

відбувається по методичним вказівкам Пенсійного фонду України. (Мал.1). 

 

Мал.61 Єдиний внесок 

 



2. Робота з реєстром отриманих та виданих податкових накладних 

 

Використовуючи систему електронного документообігу «M.E.Doc», Ви маєте можливість 

ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних. 

Доступ до реєстру здійснюється з головного вікна програми   у  розділі «Облік ПДВ» 

(Мал.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.2 Виклик «Реєстру виданих та отриманих податкових накладних» 

 

Вікно роботи з «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» для зручності 

має окремі розділи: «Отримані», «Видані» та «Відсутні у реєстрі» (Мал.3). 

 

Мал.3 Вікно роботи з «Реєстром виданих та отриманих податкових накладних» 

Якщо Ви формуєте «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» в іншій 

бухгалтерській програмі, «M.E.Doc» запропонує Вам імпортувати його у різних форматах 

(.dbf,.xml). 

Функція Імпорт викликається з розділу головного меню «Файл». 

Якщо Ви формуєте «Реєстр податкових накладних», використовуючи програму 

«M.E.DOC», зверніть увагу на те, що додати податкову накладну до реєстру можливо 

різними способами: 

До розділу «Видані»: 

• Створити податкову накладну власноруч. (Мал.4) 

 

 

 

 

 

 

Мал.4 Створення податкової накладної 



• Імпортувати податкову накладну, створену в іншій бухгалтерській системі (1-С, ІС-

Про або інші) (Мал.5) 

• Внести власноруч данні з податкової накладної до реєстру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.5 Імпорт податкової накладної 

 

До розділу «Отримані»: 

• Занести власноруч до реєстру данні з отриманої Вами податкової накладної; 

• Імпортувати отриману податкову накладну з електронного носія (у форматі xml); 

• Імпортувати отриману електронною поштою податкову накладну до реєстру. 

МАЮЧИ ГОТОВИЙ РЕЄСТР У ПРОГРАМІ «M.E.DOC», ВИ МОЖЕТЕ: 

На підставі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у програмі в 

автоматичному режимі формуються наступні звіти в єдиний пакет: 

• Декларація з ПДВ; 

• Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану 

вартість; 

• Розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів; 

• Уточнюючі розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів; 

• Інші додатки до Декларації. 

Формування вказаних звітів відбувається за допомогою функції Експорту даних із Реєстру 

(Мал.6). 

 
Мал.6 Експорт даних з реєстру до форм звітності. 

 

  



Згідно ст. 201.10 Податкового кодексу України (далі ПКУ), при здійсненні операцій з 

постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов’язаний надати 

покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

У відповідності до цих вимог у комп’ютерній програмі реалізовано функцію реєстрації 

податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) для продавців. 

З 01.02.2015 обов’язковою є реєстрація всіх податкових накладних згідно з Законом 

України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України про податкову реформу» від 28.12.2014 № 71-VIII. В якому сказано: 

«Податкова звітність з податку на додану вартість  подається до контролюючого органу 

всіма платниками в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством». 

Згідно вимог ПКУ та відповідно до Наказу ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 продавець 

зобов'язаний видати контрагенту податкову накладну, яка підлягає реєстрації у ЄРПН, 

тільки після такої реєстрації. 

В комп’ютерній програмі «M.E.Doc» реалізована можливість реєстрації податкової 

накладної в ДФС, при наявності коду доступу на модуль «Електронний  документообіг». 

 

Для    одержання    податкової    накладної    необхідно    натиснути в головному вікні 

програми. (Мал.7) 

Зверніть увагу!!! Для одержання податкової накладної Вам повинні її відправити. 

Отримані податкові накладні потрапляють до розділу «Облік ПДВ» в модуль 

«Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» у вкладку «Відсутні у реєстрі». 

 

Мал.7 Повідомлення про одержання документа 

 

Для імпорту цих податкових накладних до «Реєстру отриманих та виданих податкових 

накладних» необхідно в однойменному модулі відкрити закладку 

«Відсутні у реєстрі» та натиснути піктограму      додати у реєстр. (Мал.8) 

 
Мал.8 Імпорт податкових накладних до реєстру після 

 



Під час імпорту потрібно вказати період та тип реєстру податкових накладних (Мал.9). 

 

 

 

 

 

Мал.9 Параметри імпорту 

 

 

Після перегляду і перевірки накладної вам необхідно підтвердити її або відхилити. Це 

можна зробити за допомогою вкладки «Наступні дії» (Мал.10). 

 

 

Мал.10 Погодження або відхилення податкової накладної 

 

Якщо ви бажаєте відхилити отриману податкову накладну, програма попередить вас про 

обмеження функцій. У вас буде відсутня змога написання коментарю (Мал.11). 

 

Мал.11 Повідомлення з попередженням 

 

 

Функція: Перевірка платників ПДВ. 

Суть перевірки заключається в тому, що із програми відправляється 

запит до ДПС України для перевірки за ІПН податкової реєстрації контрагента. Через деякий 

час надходить повідомлення про результат перевірки. Перевірка відбувається за ІПН 

контрагента. Такий запит підписується сертифікатом директора і печаткою установи та 

відправляється електронною поштою на ЦОЕЗ ДФС. Функція запускається через меню 

«Правка» - «Перевірити платників ПДВ» (Мал.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.12 Функція «Перевірка платника ПДВ» 



Під час прийому вхідної кореспонденції, користувач отримує повідомлення Отримано 

інформаційну довідку. Для перегляду результатів перевірки, натисніть повторно 

Правка/Перевірка платників ПДВ. На вкладці Платники ПДВ (Мал.13) відобразиться 

перелік контрагентів, які не зареєстровані як платники ПДВ або дані помилкові. 

 

Мал.13 Повідомлення із результатом перевірки 

 

 

 

3. Довідки до Державних органів 

 

Цей розділ містить в собі два модулі: «Інформаційна довідка» та «Листи державних 

органів». 

У модулі «Інформаційна довідка» формуються запити до податкової інспекції та 

відображаються відповіді на ці запити з розшифруванням стану розрахунків на початок та 

кінець періоду запиту, донарахування чи списання сум платежів, нарахування пені тощо. 

Для створення запиту скористайтесь одним із наступних способів (Мал.14, 15): 

• на панелі інструментів натисніть кнопку Створити довідку; 

• виберіть команду Файл/Створити довідку; 

• у контекстному меню оберіть команду Створити довідку; 

• натисніть комбінацію клавіш Ctrl+N. 

 
 

Мал.14 Створення запиту до державних органів 

Мал.15 Вибір запиту до державних органів 



Прийом відповіді на відісланий запит відбувається стандартним засобами 

 

системи за допомогою функції Отримати повідомлення. 

Після отримання інформаційна довідка буде збережена у розділі Довідки державних 

органів/Інформаційна довідка. 

«Листи державних органів» призначені для отримання інформаційних листів з 

податкової інспекції, наприклад, про заборгованість. Надалі інші фонди зможуть присилати 

в цей модуль свої повідомлення. 

УВАГА!!! Повідомлення в цей модуль потрапляють автоматично при перевірці пошти. 

Довідки та листи державних органів редагувати та видаляти неможливо. 

 

 

 

4. Звірка з реєстраційним лімітом ДФС 

 

Модуль Звірка з реєстраційним лімітом ДФС призначений для контролю ліміту платниками 

ПДВ (Мал.16). 

Модуль побудований у вигляді двох розділів: 

 Калькулятор користувача – ліміт розраховується за зареєстрованими 

податковими накладними та Додатками 2, наявними в програмі; 

 За даними ДФС – ліміт з останнього Витягу з системи електронного 

адміністрування ПДВ. 

 
 

Мал.16 Модуль Звірка з реєстраційним лімітом ДФС 

 

 

За наявності в програмі зареєстрованих податкових накладних, Додатків 2 та Витягів з 

системи електронного адміністрування ПДВ реєстраційний ліміт 

відображається в Реєстрі первинних документів. При натисканні на ці посилання 

відкривається вікно модуля Реєстраційний ліміт ДФС (Мал.17). 

 

 

Мал.17 Відображення Реєстраційного ліміту ДФС в розділі Реєстр первинних 

документів. 



 

Ліміти не відображаються, якщо в програмі відсутні зареєстровані податкові накладні та 

Додатки 2 з датою виписки починаючи з 01.02.2015, та Витяги з системи електронного 

адміністрування ПДВ (форми FJ1301206). 

Якщо в програмі є зареєстровані податкові накладні та Додатки 2, але немає Витягу з 

системи електронного адміністрування ПДВ (форми FJ1401206), то замість ліміту за даними 

ДФС буде відображено повідомлення "Запит не відсилався". 

          Відображення лімітів налаштовується в параметрах системи 

«Адміністрування»   -   «Параметри   системі»   -   «Документообіг»,  параметр «Відображати 

стан рахунку платника ПДВ». За замовчуванням параметр відмічено та відображення лімітів 

ввімкнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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