Додаток __
до наказу Товариства
від «__» ____________2020 р. №____

Інструкція з формування електронних первинних документів за допомогою
сервісу ІDосHUB автоматизації взаємодії електронними документами
Товариства з контрагентами та співробітниками

1.

Загальні принципи

Метою Інструкції з формування первинних документів господарських
операцій (видаткових накладних, актів приймання - передачі послуг) в
електронній формі, створених за допомогою сервісу iDocHUB (далі –
Інструкція) - скорочення строків підготовки та погодження документів,
зменшення помилок при підготовці проекту первинного документа,
оперативність передачі документів та вчасне відображення їх в обліку.
Очікуваний результат від впровадження Інструкції – перехід
АТ «Укртранснафта» (далі – Замовник) на електронні документи та електронний
документообіг, зменшення витрат часу на формування, обробку та відображення
в обліку первинних документів, як зі сторони Замовника так і зі сторони
Контрагента (далі - Постачальник/Виконавець)
Сервіс iDocHUB – Сервіс iDocHUB автоматизації взаємодії електронними
документами Товариства з контрагентами та співробітниками, з використанням
ресурсів якого Сторонами створюється електронний первинний документ (акт
приймання-передачі наданих послуг або видаткова накладна).
Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний
підпис (електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних
даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис), який
створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і
базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (далі – КЕП або
електронний підпис);
Електронний первинний документ – первинний документ (акт
приймання-передачі наданих послуг або видаткова накладна), який містить
відомості про господарську операцію (товар, послугу), що складається
(створюється) за згодою в електронній формі (електронний первинний документ)
з використанням ресурсів сервісу iDocHUB, містить всі обов’язкові реквізити,
зазначені у частині 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із змінами та
доповненнями) (далі – Закон про бухгалтерський облік), в тому числі дату
складання електронного первинного документа.
Видаткова накладна – первинний документ постачальника, який
підтверджує факт передачі товару (переходу права власності) від
постачальника/продавця до замовника/покупця.
Акт приймання – передачі послуг – первинний документ постачальника,
який підтверджує факт надання послуги (переходу права власності) від
постачальника до замовника.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на
встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в
електронній формі. Договір укладається за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем в електронній формі.
Контрагент – бізнес-партнер (виконавець, постачальник, продавець), який
здійснює постачання товару/послуг згідно Договору.

2. Етапи створення та проходження електронного документу в Сервісі
iDocHUB
2.1. Вхід до Сервісу iDocHUB
Для входу до Сервісу необхідно пройти за посиланням
https://partners.naftadiv.com/ та натиснути «Увійти до системи» (мал. 1).

Мал. 1
Після входу до Сервісу iDocHUB, відображається Профіль особи (далі –
користувач), яку уповноважено на створення первинних документів від імені
Контрагента:
 ПІБ – прізвище, ім’я, по батькові користувача;
 ІПН – ідентифікаційний номер фізичної особи користувача;
 ЄДРПОУ – код Контрагента згідно Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань
України;
 Телефон – номер телефону користувача;
 E-mail – адреса електронної пошти користувача.
2.2. Створення первинних документів
В особистому кабінеті Контрагента відображається інформація щодо
укладених електронних договорів між ним та Товариством, а також інформація
щодо створених в електронній формі первинних документів (видаткових
накладних, актів приймання-передачі послуг) (мал. 2).

Мал. 2
Для створення первинного документа (видаткової накладної / акту
приймання-передачі послуг) необхідно зайти в розділ «Документи» вибрати
«Договори» (мал. 3) та у відображеному переліку договорів, обрати договір на
виконання якого буде сформовано первинний документ (мал. 4).

Мал. 3

Мал. 4
Після вибору договору вибираємо вид первинного документу, який
необхідно створити (видаткова накладна / акт приймання-передачі послуг)
(мал. 5).

Мал. 5
2.2.1. Створення видаткової накладної
Після вибору виду первинного документу (видаткова накладна),
заповнюємо необхідні поля вводу (мал. 6):

«номер накладної» – реєстраційний номер документу, згідно
журналу реєстрації Контрагента;

«дата накладної» - дата створення видаткової накладної.

Мал. 6
В наступному вікні заповнюються дані про Контрагента (мал. 7):
Виконавець (найменування компанії, що виконує постачання) –
скорочена назва Контрагента;
Посада – посада працівника Постачальника, відповідального за
підписання видаткової накладної;
ПІБ – прізвище, ім’я, по батькові працівника Контрагента,
відповідального за підписання видаткової накладної;
ЄДРПОУ – код Контрагента згідно Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань України;
ІПН - ідентифікаційний номер фізичної особи працівника
Контрагента відповідального за підписання видаткової накладної;
Адреса – юридична адреса Контрагента;
Діє на підставі – вказується документ, яким уповноважено
працівника Контрагента відповідального за підписання видаткової накладної на
підписання документів (довіреність, тощо);
IBAN – банківський рахунок Контрагента за стандартом IBAN;
Телефон – номер телефону працівника Контрагента відповідального
за підписання видаткової накладної.

Мал. 7
Дані про Товариство (мал. 8) та місце поставки (мал. 9) заповнюються на
підставі інформації, яка отримана від працівника Товариства, що є
відповідальним за супроводження договору:
Номер доручення – номер документу (довіреності), яким Товариство
уповноважує свого представника на приймання товару / послуги;
Дата доручення – дата складання документу (довіреності), яким
Товариство уповноважує свого представника на приймання товару;
Отримувач (комірник) – представник Товариства, якого
уповноважено на приймання товару;
Місце доставки – визначений Договором пункт призначення, в який
Контрагент має поставити товар, з метою їх фізичної передачі Товариству
(вибирається зі списку).

Мал. 8

Мал. 9
В наступному вікні відображається перелік товару, згідно з специфікацією
до укладеного Договору. (мал. 10).

Мал. 10
Для вибору товару, які планується поставити Контрагенту необхідно на
проти необхідного матеріалу поставити «V» та в спливаючому вікні ввести його
кількість (яку планується поставити/передати Товариству (мал. 11, 12).

Мал. 11

Мал. 12
Для контролю вірності формування видаткової
можливість її попереднього перегляду (мал. 13, 14).

Мал. 13

накладної, існує

Мал. 14
Для створення видаткової накладної натискаємо «Створити» (мал.15).

Мал. 15
На завершальному етапі відбувається підписання видаткової накладної
(мал. 16) шляхом накладення КЕП.

Мал. 16
Після формування Контрагентом первинного документу та його
підписання в Сервісі IDocHUB він автоматично направляється працівнику
АТ «Укртранснафта», відповідальному за ведення Договору. Працівник
АТ «Укртранснафта» відповідальний за ведення Договору отримує на e-mail
відповідне повідомлення щодо поставленого завдання по узгодженню
первинного документу в Cистемі UnityBase.DocNet.
2.2.2. Створення акту приймання-передачі послуг
Після вибору виду первинного документу (акт приймання-передачі
послуг), заповнюємо необхідні поля вводу (мал. 17):

«номер акту» – реєстраційний номер документу, згідно журналу
реєстрації Контрагента;

«дата акту» - дата складання акта приймання-передачі послуг –
обов’язковий реквізит електронного первинного документа, визначений
частиною 2 статті 9 Закону про бухгалтерський облік. Дата складання
електронного первинного документа не залежить від дати накладання
кваліфікованих електронних підписів сторін Договору.

Мал. 17
В наступному вікні заповнюються дані про Контрагента (мал. 18):

Виконавець (найменування компанії, що виконує постачання) –
скорочена назва Контрагента;
ПІБ – прізвище, ім’я, по батькові працівника Контрагента,
відповідального за підписання акту приймання-передачі послуг;
Посада – посада працівника Контрагента, відповідального за
підписання акту приймання-передачі послуг;
ЄДРПОУ – код Контрагента згідно Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань України;
ІПН - ідентифікаційний номер фізичної особи працівника
Контрагента відповідального за підписання акту приймання-передачі послуг;
Адреса – юридична адреса Контрагента;
Діє на підставі – вказується документ, яким уповноважено
працівника Контрагента відповідального за підписання акту приймання-передачі
послуг на підписання документів (довіреність, тощо).

Мал. 18
Дані про Товариство – вказується прізвище, ім’я, по батькові працівника
Товариства, що є відповідальним за прийняття наданих Контрагентом послуг та
підписання акта приймання-передачі послуг (мал.19).

Мал. 19
В наступному вікні відображається перелік послуг, відповідно до
укладеного Договору (мал. 20).

Мал. 20
На проти послуги, яка надана Товариству, і по якій створюється акт
приймання-передачі послуг, необхідно поставити «V» та в спливаючому вікні
ввести кількість послуг, які надаються Товариству (мал. 21, 22).

Мал. 21

Мал. 22
Для контролю достовірності формування акта приймання-передачі послуг,
існує можливість його попереднього перегляду (мал. 23, 24).

Мал. 23

Мал. 24
Для створення акта приймання-передачі послуг натискаємо «Створити»
(мал. 25)

Мал. 25
На завершальному етапі відбувається підписання акта приймання-передачі
послуг (мал. 26) шляхом накладення КЕП уповноваженого представника
Контрагента.

Мал. 26
Після формування Контрагентом первинного документу та його
підписання в Сервісі IDocHUB він автоматично направляється працівнику
АТ «Укртранснафта», відповідальному за ведення Договору. Працівник
АТ «Укртранснафта» відповідальний за ведення Договору отримує на e-mail
відповідне повідомлення щодо поставленого завдання по узгодженню
первинного документу в Cистемі UnityBase.DocNet.
2.3.

Підписання первинного документа Товариством

Після опрацювання первинного документу представником Товариства,
працівнику Контрагента, відповідальному за формування первинних документів,
на E-mail та телефонний номер надходить повідомлення щодо підписання чи
відхилення первинного документу, а в особистому кабінеті Контрагента (система
IDocHUB) в розділі первинних документів (мал.27) на проти документу
з’являється відповідний статус (мал. 28).

Мал. 27

Мал. 28
Також, у разі відхилення первинного документу, відповідальний працівник
Товариства листом направляє на адресу Контрагента Мотивоване заперечення та
Акт виявлених недоліків.

Директор з інформаційних
технологій

А.Ю. Теодорович

Головний бухгалтер

К.В. Клименко

