Поддержка ЭЦП от налоговой службы Украины.
С 30 мая 2012 года Аккредитованный центр сертификации ключей Информационносправочного департамента государственной налоговой службы Украины (АЦСК ИСД ГНС)
начал бесплатно выдавать ключи Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП).
И компания «1С-СЭД» - разработчик специализированной программы «1С:Звит» для
сдачи электронной отчетности в контролирующие органы, одной из первых добавила в свой
продукт поддержку ЭЦП от налоговой. Как сообщил руководитель ООО «1С-СЭД» Вадим
Косый: „Теперь, все клиенты, использующие в своей работе продукты «1С», имеющие
подписку на Информационно-Технологическое Сопровождение (ИТС) и пользующиеся
сертификатами ЭЦП от АЦСК ИСД ГНС, с помощью программы «1С:Звит» могут подписать
этими ключами соответствующие документы и отчеты для отправки. Без дополнительной
оплаты пользователи могут регистрировать налоговые накладные в едином реестре,
формировать и сдавать отчетность со своего рабочего места непосредственно из
конфигураций «1С»”.
На сайте компании «1С-СЭД» www.1c-sed.com.ua размещена детальная информация
по установке программы «1С:Звит», активации программы, а так же инструкция по
подключению бесплатной ЭЦП от АЦСК ИСД ГНС.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ООО «1С-Сервер Электронных Документов»
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+380-44-2067235
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».

Підтримка ЕЦП від податкової служби України.
З 30 травня 2012 Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового
департаменту державної податкової служби України (АЦСК ІДД ДПС) почав безкоштовно
видавати ключі електронного цифрового підпису (ЕЦП).
І компанія «1С-СЕД» - розробник спеціалізованої програми «1С:Звіт» для здачі
електронної звітності в контролюючі органи, однією з перших включила в свій продукт
підтримку ЕЦП від податкової. Як зазначив керівник ТОВ «1С-СЕД» Вадим Косий: „Тепер, всі
клієнти, які використовують у своїй роботі продукти «1С», мають підписку на Інформаційнотехнологічний супровід (ІТС) та користуються сертифікатами ЕЦП від АЦСК ІДД ДПС, за
допомогою програми «1С:Звіт» можуть підписати цими ключами відповідні документи і звіти
для відправки. Без додаткової оплати користувачі можуть реєструвати податкові накладні в
єдиному реєстрі, формувати і здавати звітність зі свого робочого місця безпосередньо з
конфігурацій «1С»”.
На сайті компанії «1С-СЕД» www.1c-sed.com.ua розміщена докладна інформація щодо
установки програми «1С:Звіт», активації програми, а також інструкція з підключення
безкоштовного ЕЦП від АЦСК ІДД ДПС.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------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».

