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Виправлення помилки у додатках 1, 2 або 3 до єдиної звітності 

 

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє, що проведення 

коригувань Розрахунку здійснюється відповідно до розд. V Порядку №4 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text). 

Так, згідно з п. 3 розд. V Порядку у разі необхідності проведення 

коригувань Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання 

подається Розрахунок з типом «Звітний новий». 

У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний 

новий» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом 

«Звітний новий» (п. 4 розд. V Порядку). 

Відповідно до пп. 5 п. 9 розд. V Порядку у разі виявлення платником 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – 

єдиний внесок) або його правонаступником в додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку 

помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не 

стосуються сум нарахованого єдиного внеску, у відповідному додатку з типом 

«Звітний новий» проводиться коригування лише за рядками, які уточнюються 

на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» 

або «Звітний новий» у порядку, визначеному абз. 5 п. 6 розд. V Порядку, а 

саме: для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити 

помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю 

заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а 

другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку 

відповідної графи указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – 

рядок на введення. 

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої 

(прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у 

відповідній графі додатків указати «1» – на виключення рядка (абз. 3 п. 6 розд. 

V Порядку). 

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю 

заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» – на 

введення рядка (абз. 4 п. 6 розд. V Порядку). 

Разом з тим, для проведення коригувань платнику необхідно сформувати 

та подати Розрахунок з типом «Звітний новий», який має містити обов’язкові 

реквізити, визначені в рядках 01 – 05 та у рядку 031 для платників єдиного 

внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись 

коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 Розрахунку. При цьому 

додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та 

відповідно не подаються (п. 8 розд. V Порядку).  
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