
 

Чи потрібно формувати Додаток 1 до Розрахунку за звітний квартал 

страхувальникам (роботодавцям), якщо показники для декларування наявні 

лише в одному місяці звітного кварталу? 

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а 

також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок 

заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, 

і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – 
Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773). 
Пунктом 1 розд. II Порядку визначено, що Розрахунок подається окремо за 

кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу 

протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного кварталу. Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених 

доходів платнику податку протягом звітного періоду. 
У разі незаповнення того чи іншого рядка Розрахунку та додатків до нього 

через відсутність операції такий рядок прокреслюється (п. 3 розд. II Порядку). 
Порядок заповнення додатка 1 «Відомості про нарахування заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (далі – Додаток 1) до 

Розрахунку визначений п. 1 розд. IV Порядку. 
Додаток 1 до Розрахунку призначений для щоквартального формування 

платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – ЄВ) щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми 

нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців 

звітного кварталу. 
Якщо платник ЄВ у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб 

на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством, – Додаток 1 до Розрахунку за відповідний квартал не подається. 
Таким чином, Додаток 1 до Розрахунку не заповнюється та не подається у 

складі Розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування 

протягом усього кварталу. 
Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, 

то Додаток 1 подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у 

разі подання документа в електронному вигляді – такі рядки не заповнюються). 
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