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 До уваги роботодавців!  

За І квартал слід буде подавати вже єдину звітність 

 

Головне управління ДПС в Черкаській області інформує, що перший 

звітний період для об’єднаного податкового розрахунку – I квартал 2021 року. 

 Звертаємо увагу, що Міністерством фінансів України наказом від 

15.12.2020 № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 

від 13 січня 2015 року № 4» викладено у новій редакції податковий розрахунок 

за ф. № 1ДФ, який містить таблиці звіту по єдиному внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Податковий розрахунок 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого 

єдиного внеску (Розрахунок) подається окремо за кожен квартал (податковий 

період) з розбиттям по місяцях звітного кварталу впродовж 40 календарних 

днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий 

Розрахунок за календарний рік не подається. 

Так, розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує 

доходи платникам податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) податковий агент 

та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого 

внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду. 

До контролюючих органів Розрахунок подається за основним місцем 

обліку. 

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений 

нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету та 

який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із 

застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то 

Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу 

за основним місцем обліку. Юридична особа під час подання Розрахунку за 

відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 

заголовної частини Розрахунку. 

Розрахунок має шість додатків: 

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам» (Д1, додаток 1); 

«Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при 

усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, 

усиновителів, опікунів, піклувальників,.. які фактично здійснюють догляд за 

дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою…» (Д2, додаток 2); 
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«Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (Д3, 

додаток 3); 

«Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ, додаток 4); 

«Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової 

служби» (Д5, додаток 5); 

«Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям 

осіб відповідно до законодавства» (Д6, додаток 6). 

 


