Обмен электронными налоговыми накладными между контрагентами.
В соответствии с Законом Украины от 24.05.2012 г. № 4834-VI, которым были внесены
изменения в статью 201 Налогового кодекса Украины, продавец по выбору покупателя может
выдать ему либо электронную, либо бумажную налоговую накладную (НН).
Компания «1С-СЭД» - разработчик специализированной программы «1С:Звит» для
сдачи электронной отчетности в контролирующие органы, реализовала возможность обмена
НН в своем продукте, добавив модуль «Реестр первичных документов». Для обмена
электронными налоговыми документами между контрагентами должны выполняться
следующие условия:
• Контрагенты, участвующие в обмене электронными налоговыми документами, должны
использовать актуальную версию программы «1С:Звит».
• Контрагенты, участвующие в обмене электронными налоговыми документами, должны
иметь электронно-цифровые подписи (ЭЦП), выданные одним и тем же Центром
сертификации ключей (ЦСК).
• Налоговый документ должен быть зарегистрирован в Едином реестре налоговых
накладных.
• Контрагенты должны предварительно самостоятельно получить открытые ключи
(Сертификаты) клиентов. Сертификаты клиентов доступны в открытом доступе на
сайтах ЦСК.
Как отметил руководитель ООО «1С-СЭД» Вадим Косый: «Украина медленно, но
уверенно движется в сторону перевода всего документооборота в электронный, безбумажный
вид. И реализация обменами НН в программе «1С:Звит» – еще один шаг в этом направлении.
Данная возможность позволит сэкономить не только время (обмен можно произвести в
течение нескольких минут), средства (не нужно печатать документ на бумажном носителе,
тратиться на почтовые расходы), но и лесные богатства, проблема сохранения которых сейчас
актуальна во всем мире».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ООО «1С-Сервер Электронных Документов»
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Программа «1С:Звит» для сдачи электронной отчетности – это
совместная разработка компаний «БЭСТ ЗВИТ» и «1С», которая
интегрируется в типовые конфигурации «1С» и позволяет
регистрировать налоговые накладные в едином реестре, формировать
и отправлять отчетность в контролирующие органы.
ООО «1С-Сервер Электронных Документов» обеспечивает развитие и поддержку программы
«1С:Звит».

Обмін електронними податковими накладними між контрагентами.
Відповідно до Закону України від 24.05.2012 р. № 4834-VI, яким були внесені зміни до
статті 201 Податкового кодексу України, продавець за вибором покупця може видати йому або
електронну, або паперову податкову накладну (ПН).
Компанія «1С-СЕД» - розробник спеціалізованої програми «1С:Звіт» для здачі
електронної звітності в контролюючі органи, реалізувала можливість обміну НН у своєму
продукті, додавши модуль «Реєстр первинних документів». Для обміну електронними
податковими документами між контрагентами повинні виконуватися наступні умови:
• Контрагенти, що беруть участь в обміні електронними податковими документами,
повинні використовувати актуальну версію програми «1С:Звіт».
• Контрагенти, що беруть участь в обміні електронними податковими документами,
повинні мати електронно-цифрові підписи (ЕЦП), видані одним і тим же Центром
сертифікації ключів (ЦСК).
• Податковий документ повинен бути зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових
накладних.
• Контрагенти повинні попередньо самостійно отримати відкриті ключі (Сертифікати)
клієнтів. Сертифікати клієнтів доступні у відкритому доступі на сайтах ЦСК.
Як зазначив керівник ТОВ «1С-СЕД» Вадим Косий: «Україна повільно, але впевнено
рухається в бік переходу всього документообігу в електронний, безпаперовий вид. І реалізація
обміну ПН у програмі «1С:Звіт» - ще один крок у цьому напрямку. Дана можливість дозволить
заощадити не тільки час (обмін можна здійснити протягом декількох хвилин), кошти (не
потрібно друкувати документ на паперовому носії, витрачатися на поштові витрати), а й лісові
багатства, проблема збереження яких зараз актуальна в усьому світі».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ТОВ «1С-Сервер Електронних Документів»,
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Програма «1С:Звіт» для здачі електронної звітності - це спільна
розробка компаній «БЕСТ ЗВІТ» та «1С», яка інтегрується в типові
конфігурації «1С» і дозволяє реєструвати податкові накладні в єдиному
реєстрі, формувати і відправляти звітність до контролюючих органів.
ТОВ «1С-Сервер Електронних Документів» забезпечує розвиток і
підтримку програми «1С:Звіт».

