СТРУКТУРА XML-ДОКУМЕНТА
Усі особові рахунки, що надсилаються на e-mail абонента, зберігаються у файл «mm-yyyy.xml» наступної структури:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<Array-Bill>
1-й XML-рахунок
2-й XML-рахунок
…
n-й XML-рахунок
</Array-Bill>
Файл запаковується архіватором zip, вкладається до листа у форматі «Звичайний текст» з темою «Рахунок за ММ-РРРР»
та надсилається абоненту по e-mail.
XML-документ для рахунку складається з декількох блоків та має наступну структуру:
<bill id="BILL_ID">
<!-- Блок загальних даних та даних за адресою доставки -->
<!-- Блок платежів та нарахувань -->
<!-- Блок даних про нарахування та виклики абонентів -->
</bill>
Опис даних, що містяться в кожному блоці, наведено у відповідних підрозділах.

Додаткові теги
Блок загальних даних та даних за адресою доставки
<contract_num></contract_num>
<sign_date></sign_date>
<cn></cn>
<ca></ca>
<bn></bn>
<no></no>
<ao></ao>
<pho></pho>
<bd></bd>
<tnb></tnb>
<nb></nb>
<tob></tob>
<ob></ob>
<od></od>
<uni_stnd_total></uni_stnd_total>
<sp></sp>
<tot></tot>
<or></or>
<zip></zip>
<cou></cou>
<addr1></addr1>
<addr2></addr2>
<addr3></addr3>
<dlv_city_name></dlv_city_name>
<dlv_region></dlv_region>
<dlv_area></dlv_area>
<dlv_address></dlv_address>
<dlv_house></dlv_house>
<dlv_appartment></dlv_appartment>
<dlv_name></dlv_name>
<bank>
<str numstr=«номер строки»>
</str>
</bank>
<tn></tn>

<!—- Номер контракту (рахунки за послуги фіксованого зв'язку)-->
<!—- Дата укладання контракту (рахунки за послуги фіксованого зв'язку) -->
<!-- Назва/ім'я абонента -->
<!-- Особовий рахунок абонента -->
<!-- Номер рахунку -->
<!-- Назва центру обслуговування -->
<!-- Адреса центру обслуговування -->
<!-- Номер телефону центру обслуговування -->
<!-- Дата рахунку -->
<!-- Тип нового балансу -->
<!-- Новий баланс -->
<!-- Тип старого балансу -->
<!-- Старий баланс -->
<!-- Стара дата -->
<!-- Підсумкова сума нарахувань з усіма податками -->
<!-- Загальна сума платежів -->
<!-- Підсумкова сума нарахувань -->
<!-- Співробітник оператора для підпису в акті виконаних робіт -->
<!-- Індекс -->
<!-- Країна -->
<!-- Адреса абонента на рахунку (вулиця, місто…) -->
<!-- Те ж саме -->
<!-- Те ж саме -->
<!-- Місто з адреси доставки -->
<!-- Район з адреси доставки -->
<!-- Область з адреси доставки -->
<!-- Вулиця -->
<!-- Будинок -->
<!-- Квартира -->
<!-- Ім’я з адреси доставки -->
<!-- Банківські реквізити -->
<!-- Рядки банківських реквізитів -->
<!-- Номер телефону для відображення на титульному листі -->

Блок платежів та нарахувань
<ap></ap>
<aps></aps>
<dp></dp>
<pay_pstn></pay_pstn>
<adj></adj>
<sp></sp>
<twvp></twvp>
<pf></pf>
<vat></vat>
<tpv></tpv>
<sbon></sbon>
<crg>
<d1 </d1> .. <dN></dN>
</crg>
<sdiscount></sdiscount>
<sprdiscount></sprdiscount>
<wpf>
<crg>
<d1 </d1> .. <dN></dN>
</crg>
<twv></twv>
<vat></vat>
<tv></tv>
</wpf>
<no_tax_crg>
<crg>
<d1></d1> .. <dN></dN>
</crg>
<total_sum></total_sum>
</no_tax_crg>
<tot></tot>
<subsf>
<subs_id>
<MSISDN></MSISDN>
<c_sec_1></c_sec_1>
<c_tot_1></c_tot_1>
<c_c_2></c_c_2>
<c_sec_2></c_sec_2>
<c_tot_2></c_tot_2>
</subs_id>
</subsf>

<!-- Сума авансових платежів (для абонентів, які користуються послугами мобільного
зв’язку) -->
<!-- Платежі по картках авансових платежів (для абонентів, які користуються послугами
мобільного зв’язку) -->
<!-- Платежі дилерам (для абонентів, які користуються послугами мобільного зв’язку) -->
<!-- Загальна сума всіх платежів (для абонентів, які користуються послугами фіксованого
зв’язку) -->
<!-- Корегування платежів -->
<!-- Загальна сума платежів -->
<!-- Разом без ПДВ та ПФ -->
<!-- ПФ -->
<!-- ПДВ -->
<!-- Разом з ПДВ та ПФ -->
<!-- Сума бонусної знижки -->
<!-- Нарахування за період -->
<!-- Деталі нарахувань за період -->
<!-- Сума знижки для корпоративних абонентів -->
<!-- Відсоток знижки для некорпоративних абонентів -->
<!-- Послуги, за які не стягується збір до ПФ -->
<!-- Нарахування за період -->
<!-- Деталі нарахувань за період -->
<!-- Разом без податків -->
<!-- ПДВ -->
<!-- Разом з усіма податками -->
<!-- Нарахування за період -->
<!-- Деталі нарахувань за період -->
<!-- Разом без податків -->
<!-- Разом -->
<!-- Виклики абонентів, які користуються послугами фіксованого зв'язку -->
<!-- Ідентифікатор абонента -->
<!-- Номер абонента -->
<!-- Тривалість (сек.) -->
<!-- Вартість -->
<!-- Кількість дзвінків -->
<!-- Тривалість (сек.) -->
<!-- Вартість -->

Блок даних про нарахування та виклики абонентів
<subs>
<stnd_id></stnd_id>
<is_pilot></is_pilot>

<!-- Ідентифікатор стандарта зв’язку -->
<!-- Ознака «пілотного» номера абонента, який користується послугами
фіксованого зв'язку -->
<msisdn></msisdn>
<!-- Номер абонента/телефон абонента -->
<channel_number></channel_number><!-- Номер каналу -->
<point_a></point_a>
<!-- Адреса точки А (додатковий атрибут послуги) -->
<point_b></point_b>
<!-- Адреса точки Б (додатковий атрибут послуги) -->
<speed></speed>
<!-- Швидкість передачі даних -->
<s_det>
<!-- Деталізація нарахувань по абоненту -->
<crg>
<d1></d1>..<d13></d13>
<!-- Деталізація нарахувань -->
</crg>
<twvp></twvp>
<!-- Разом без ПДВ та ПФ -->
<pf></pf>
<!-- ПДВ -->
<vat></vat>
<!-- ПФ -->
<tpv></tpv>
<!-- Разом з ПДВ та ПФ -->
<wpf>
<!-- Послуги, за які не стягується збір до ПФ -->
<crg>
<d1></d1>..<d13></d13>
<!-- Деталізація нарахувань -->
</crg>
<twv></twv>
<!-- Разом без податків -->
<vat></vat>
<!-- ПДВ -->
<tv></tv>
<!-- Разом з усіма податками -->
</wpf>

<no_tax_crg>
<crg>
<d1></d1> .. <dN></dN>
</crg>
<total_sum></total_sum>
</no_tax_crg>
<tot></tot>
</s_det>
<s_calls>
<call>
<c_order></c_order>
<c_date></c_date>
<c_num></c_num>
<c_cod></c_cod>
<c_type></c_type>
<c_sec></c_sec>
<c_tot></c_tot>
</call>
<sum_sec></sum_sec>
<sum_tot></sum_tot>
<sum_sec_g></sum_sec_g>
<sum_tot_g></sum_tot_g>
</s_calls>
<s_r_calls>
<r_call>
<r_date></r_date>
<r_num></r_num>
<r_cod></r_cod>
<r_type></r_type>
<r_sec></r_sec>
<r_tot></r_tot>
<r_place></r_place>
</r_call>
<sum_sec></sum_sec>
<sum_tot></sum_tot>
</s_r_calls>
</subs>

<!-- Нарахування за період -->
<!-- Деталі нарахувань за період -->
<!-- Разом без податків -->
<!-- Разом -->
<!-- Деталізація викликів -->
<!-- Виклик -->
<!-- Ознака виклику -->
<!-- Дата -->
<!-- Номер -->
<!-- Код -->
<!-- Тип -->
<!-- Тривалість (сек.) -->
<!-- Вартість -->
<!-- Загальна тривалість (сек.) -->
<!-- Загальна вартість -->
<!-- Загальний обсяг трафіку GPRS (для абонентів, які користуються послугами
мобільного зв’язку) -->
<!-- Загальна вартість трафіку GPRS (для абонентів, які користуються
послугами мобільного зв’язку) -->
<!-- Роумінгова деталізація абонента (для абонентів, які користуються послугами
мобільного зв’язку -->
<!-- Роумінговий виклик -->
<!-- Дата -->
<!-- Номер -->
<!-- Код -->
<!-- Тип -->
<!-- Тривалість (сек.) -->
<!-- Вартість -->
<!-- Місце реєстрації абонента -->
<!-- Загальна тривалість (сек.) -->
<!-- Загальна Вартість -->

Cписок ID деталей рахунку
Назви деталей рахунку

d-i
2

Вихідні внутрішньомережеві дзвінки

3

Вихідні міські, міжміські дзвінки та дзвінки на номери ін. операторів мобільного зв'язку України

5

Послуги роумінгу

9

Зміна умов обслуговування та інші нарахування

10

Коригування нарахувань з урахуванням ПДВ та ПФ

12

Послуги SMS та MMS (вихідні текстові та мультимедійні повідомлення )

13

Неустойка за порушення договірних зобов'язань

14

Вихідні міжнародні дзвінки

16

Послуга "Підключення прямого міського номера"

18

Послуга "Прямий міський номер"

20

Послуга "Прямий міський номер. Абонентна плата"

25

Вихідні дзвінки в межах закритої абонентської групи корпоративного клієнта

26

Мінімальний щомісячний обсяг послуг

27

Послуги передачі даних із використанням технології GPRS/EDGE

28

Переадресовані дзвінки

29

Контент-послуги (інформаційні, довідкові, замовні, тощо)

30

Щомісячна абонентна плата за абонентський (-і) номер (-и)

31

Неустойка за порушення договірних зобов'язань

32

Вихідні дзвінки в межах закритої абонентської групи корпоративного клієнта

33

Судові витрати

34

Пеня, індекс інфляції, 3% річних

36

Вихідні внутрішньомережеві дзвінки

38

Вихідні міські дзвінки

40

Вихідні міжміські дзвінки (в межах області й України)

42

Вихідні дзвінки на номери інших операторів мобільног зв'язку України

44

Зміна умов обслуговування та інші нарахування

45

Мінімальний щомісячний обсяг послуг

46

Вихідні міжнародні дзвінки

48

Оплата за організацію та підключення послуг Телефонії

49

Зміна умов обслуговування та інші нарахування

60

Щомісячна абонентна плата за надання каналу (-ів) зв'язку (національна складова)

61

Щомісячна плата за технічне обслуговування обладнання (Канали зв'язку)

62

Плата за зміну швидкості каналу (-ів) зв'язку

63

Плата за зміну точки включення каналу (-ів) зв'язку

64

Оплата за організацію та підключення каналу (-ів) зв'язку

65

Гарантований щомісячний платіж

66

Щомісячна абонентна плата за надання каналу (-ів) зв'язку (міжнародна складова)

67

Зміна умов обслуговування та інші нарахування

70

Щомісячна абонентна плата за надання доступу до мережі Інтернет

71

Оплата за організацію та підключення доступу до мережі Інтернет

72

Підключення каналу для передачі даних

73

Плата за зміну параметрів доступу до мережі Інтернет

74

Щомісячна плата за технічне обслуговування обладнання (Інтернет)

75

Плата за зміну швидкості доступу до мережі Інтернет

76

Оплата послуг доступу до мережі Інтернет

77

Зміна умов обслуговування та інші нарахування

80

Контент-послуги (інформаційні, довідкові, замовні, тощо)

82

Коригування нарахувань з урахуванням ПДВ та без ПФ

84

Коригування нарахувань без урахування ПДВ та ПФ

Блок загальних даних та даних за адресою доставки

Опис колонтитулів рахунку
Для рахунків за послуги мобільного зв’язку:

Для рахунків за послуги фіксованого зв’язку:

Блок платежів та нарахувань

Опис знижок

Деталізація нарахувань

Для рахунків за послуги мобільного зв’язку:

Для рахунків за послуги фіксованого зв’язку:

Блок даних за нарахуваннями за абонентським номером та викликами абонентів
Для рахунків за послуги мобільного зв’язку:

Для рахунків за послуги фіксованого зв’язку:

Введення відображення безоплатних послуг з 01.05.2021
Відповідно до вимог ст. 14 Податкового кодексу (підпункти 14.1.202 та 14.1.203) операції з безоплатної
передачі товарів (робіт, послуг) для цілей оподаткування вважаються їх продажем. Це означає, що
платник податку, який безоплатно передає товари (роботи, послуги), зобов’язаний у звітному періоді такої
передачі визнати дохід у розмірі, визначеному на рівні не нижче звичайної ціни. Безоплатні послуги не
сплачуються абонентом.
Для відображення безоплатних послуг в XML вводяться наступні теги :
<sp_without_free> ‐ загальна сума надходження коштів за період без врахування безоплатних послуг
<adj_free>
‐ загальна сума коригувань вартості безоплатних послуг
<tpv_free>
‐ загальна сума нарахувань за безоплатні послуги
Якщо <tpv_free> не 0 , то в залежності від оподаткування та кількості безоплатних послуг з’являються
наступні теги:
<crg_free_internal> ‐ нарахування за безоплатні послуги, які оподатковуються ПДВ та ПФ.
<crg>
‐ деталізація нарахувань за період
<d номер деталі nn="1">…< /d номер деталі>
‐ деталі безоплатних послуг
</crg>
<twvp >…</twvp > ‐ сума з податками
<pf>…</pf>
‐ сума ПФ
<vat>…</vat>
‐ сума ПДВ
<tpv>…</tpv>
‐ сума без податків
</crg_free_internal>
crg_free_external>…</crg_free_external> ‐ нарахування щодо інших
оподатковуються ПДВ та ПФ. Заповнюється аналогічно <crg_free_internal>

безоплатних

послуг,

які

<wpf_free_internal> ‐ нарахування за безоплатні послуги, з яких не утримується ПФ .
<crg>
‐ деталізація нарахувань за період
<d номер деталі nn="1">…< /d номер деталі>
‐ деталі безоплатних послуг
</crg>
<twvp >…</twvp > ‐ сума з податками
<vat>…</vat>
‐ сума ПДВ
<tpv>…</tpv>
‐ сума без податків
</wpf_free_internal>
<wpf_free_external>…</wpf_free_external> ‐ нарахування щодо інших безоплатних послуг, з яких не
утримується ПФ . Заповнюється аналогічно <wpf_free_internal>
<notax_free_internal> ‐ нарахування за безоплатні послуги, з яких не утримується ПДВ та ПФ
<crg>
‐ деталізація нарахувань за період
<d номер деталі nn="1">…< /d номер деталі>
‐ деталі безоплатних послуг
</crg>
<twvp >…</twvp > ‐ сума з податками
<tpv>…</tpv>
‐ сума без податків
</notax_free_internal>
<notax_free_external>…</notax_free_external> ‐ нарахування щодо інших безоплатних послуг, з яких не
утримується ПДВ та ПФ. Заповнюється аналогічно <notax_free_internal>

Відображення безоплатних послуг у формі рахунку
При наявності нарахувань за безоплатні послуги, у рахунку буде змінений блок підсумкових нарахувань
за період:
<od>

<ob>

<tob>

<sp_without_free>
<adj_free>
<tot>
<tpv>
<tpv_free>

<bd>

<nb>

<tnb>

У деталізації нарахувань безоплатні послуги виділяються в окремий. Для відображення даних щодо
безоплатних послуг використовуються наступні теги (в залежності від оподаткування):
–
<crg_free_internal>, <crg_free_external>, <wpf_free_internal>, <wpf_free_external>,<notax_free_internal> и
<notax_free_external>.
Наприклад:
 для безоплатних послуг з ПДВ та ПФ
<crg_free_internal>
<crg>
<d…>
<twvp>
<pf>
<vat>
<tpv>



для безоплатних послуг з ПДВ

<wpf_free_internal>
<crg>

<d…>
<twvp>
<vat>
<tpv>



для безоплатних послуг без податків

<notax_free_internal>
<crg>
<d…>
<tpv>

