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Дата оновлення: 15.06.2018
Довідники в бібліотеці BuhOblik.org.ua оновлюються та доповнюються 
приблизно раз на місяць.

Щоб дізнаватися про оновлення та вихід нових довідників, залиште свій e-
mail у формі підписки на будь-якій сторінці сайта buhoblik  .  org  .  ua  .

Отримати оновлену версію цього довідника можете тут   >>>  

Додатково рекомендуємо довідники ширшої тематики:

Податки   на зарплату  

Пут  івник по звітності  

Довід  ник бухгалтера  

1. Терміни подання форми №1-ДФ
Звіт 1-ДФ здається щокварталу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім 
календарним днем звітного кварталу. 

Якщо останній день терміну подання 1-ДФ доводиться на вихідний або святковий день, то 
останнім днем терміну вважається день, що настає за вихідним або святковим днем.

Подання  податковими агентами звіту за період, в якому проводилися процедури їх 
припинення, здійснюється до завершення цих процедур.

2. Куди подавати Форму №1-ДФ?

Звіт надається в ДПІ за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремлених підрозділів. 

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, 
утримувати і сплачувати податок до бюджету, звіт окремою порцією за цей підрозділ 
представляє юридична особа в ДПІ за своїм місцезнаходженням та копію такого розрахунку 
направляє в орган ДПС по місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
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Самозайняті особи (підприємці або ведучі незалежну професійну діяльність) надають звіт в 
ДПІ за місцем проживання.

Приватні нотаріуси надають форму в ДПІ за місцем розташування контори.

3. Заповнення форми №1-ДФ 

 Приклад  и   заповнення 1-Д  Ф   > > >    

 Порядок заповнення форми №1-ДФ   > > >  

 Ознаки доходів 1-ДФ > > > 

 Бланк форм  и   №1-ДФ > > >  

Десятки конкретних питань про заповнення Форми №1-ДФ розглянуті нижче в пункті 6.

4. Як виправити помилки в №1-ДФ

Принципи виправлення помилок із посиланнями на Порядок заповнення та прикладами 
заповнення дивіться на сторінці Уточнююч  а   1-ДФ > > >  .

Відповіді на окремі питання цієї теми та цілі вебінари (у тому числі, коли при виправленні 
помилок вам загрожує штраф, а коли - ні) розглянуті нижче в пункті 6.

5. Штрафи
Можливі штрафи, пов’язанні з заповненням та поданням Форми №1-ДФ розглянуті на сторінці 
Штрафи за 1-ДФ > > >. 

Окремі питання цієї теми розглянуті нижче в пункті 6.
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6. Роз’яснення по окремим питанням 
про Форму №1-ДФ

 Лист ДФС №2/6/99-99-13-01-01-15/ІПК від 02.01.2018 – відображення придбання 
сільгосппродукції через комісіонера.

 27.03.2018 Відео Матеріальна допомога: надання, оподаткування та відображення у 
звітності

 Лист ДФС № 845/6/99-99-13-01-01-15/ІПК в  і  д 02.03.2018   - виплати платнику єдиного податку 
у Формі 1-ДФ

 Лист ДФС №2306/5/99-99-13-02-03-16/ІПК в  і  д 24.05.2018   - відображення дорогих подарунків.

 ІПК ДФС №1971/6/99-99-13-02-03-15/ІПК в  і  д 02.05.2018   – відображення продажу нерухомості 
фізичною особою юридичній особі та обмін.

2017 рік

 Ли  c  т ДФС №3874/...-17 від 16.02.2017   заповнення та подання фoрми № 1ДФ, камеральні 
перевірки, штрафи.

 Виправлення помилки y № 1-ДФ (із чотирма прикладами заповнення).

 17.10.2017 Видео Про ненарахування ЄСВ на лікарняні звільненим працівникам та як 
відобразити ці виплати у формі 1-ДФ

2016 рік

 28.03.2016. Вебінар про виправлення помилок у звітності (1-ДФ у т.ч.).

 21.04.2016. Веб  і  нар   пр  о 1-ДФ  .

 09.03.2016. Загальні   правила запо  в  нен  н  я  .

 Лист ДФС №20544/6/... від 21.09.2016 Чи є штраф за незаповнення у формі даних про 
виплату підприємцю?

 08.11.2016. [ВІДЕО] Цивільно-правові договори: звітність.

 Лист ДФС № 20232/...-16 від 23.11.2016 - штрафи при самостійному виправленні помилок у 
Формі 1-ДФ. 

у 2015 році

 Лист ДФС № 1665/7/...-17 від 21.01.2015 р: як відобразити пенсії, відсотки за депозитами, 
дивіденди, виграши, призи.

 Лист ДФС №8720/6/...-15 від 24.04.2015 р - про виплати мобілізованим.
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 Лист ДФС №8828/6/...-15 від 24.04.2015 р - штрафи при виправленні помилок в 1-ДФ.

 Лист ДФС №18766/6/...-15 від 02.09.2015 р - штрафы за форму 1-ДФ.

 Про сумісників у 1-ДФ.

 Про штрафи за подання уточнюючого розрахунку №1-ДФ, детальніше....

 Про перерахунлк податку та відображення цього у звіті 1-ДФ після бюджетних компенсацій 
на мобілізованих працівників, детальніше....

 Лист ДФС № 23958/6/...-15 від 10.11.2015 - доходи померлої людини.

у 2014 році

 Лист ДФС №2006/7/99-...-15 від 19.08.2014  p   - мобілізовані працівники у звітності.

 Роз'яснення МінДоходів від 02.06.2014 - про надання уточнень (звітна нова та уточнююча).

 Про відображення у формі дати прийняття на роботу, якщо прийняли працівника в одному 
кварталі, a нарахували дохід та виплатили його в наступному кварталі, д  е  тальніше...  

у 2013 році та раніше

 Оренда рухомого майна фізособи.

 Поворотна фінансова допомога - відображення у формі.

 Анулювання банком боргу фізособи.

 Заповнення 1ДФ юрособою з  а   відокремлений підрозділ  .

 Відображення в 1-ДФ виплат платнику єдиного податку.

 Відображення у звіті оплати надурочного часу працівникам.

 Допомога родичам померлого в 1-ДФ.

 Заповнення 1-ДФ із доходом физичної особи від надання в оренду. Детальніше...

 Лист ДПСУ №14496/6/17-0215 від 10.08.2011 року: заповнення 1-ДФ з розгляданням кожної 
графи.

 Лист Комитету ВР з фінансів та банківської діяльності № 04-39/10-634 від 23/06/2011 p: 
ознаку доходу "128" недоцільно відображати.

 Лист ДПА №689/6/23-50/0315 від 19.09.2011 p : податковий звіт 1-ДФ повинен містити під 
ознакою 157 виплати підприємцям на будь-якій системі оподаткування, незалежно від того, 
утриманий ПДФО чи ні.
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Питання можете ставити на форумі   BuhOblik  .  org  .  ua  

Підпишіться на нові добірки, статті, приклади, аналіз змін у Facebook

Щоб отримувати новини на електронну пошту,  
залиште свій e-mail на будь-якій сторінці сайту buhoblik.org.ua

Отримати оновлену версію цього Довідника можете тут >>>

Інші тематичні добірки для бухгалтера 
або підприємця:

 Єдиний соціальний внесок
 ПДФО
 Військовий збір
 Єдиний податок
 ПДВ
 Податок на прибуток
 Земельний податок
 Податок на нерухомість
 Екологічний податок
 Облікова політика
 Основні засоби
 Облік зарплати
  Резерв відпусток
 Касові апарати
 Електронна звітність
 Фінансова звітність підприємства
 Індексація зарплати
 Лікарняні
 Допомога по вагітності та пологах
 Штатний розпис
 Розрахунок відпускних
 Компенсація за невикористану відпустку
 Табель обліку робочого часу
 Підсумований облік робочого часу
 Повідомлення про прийняття працівника на роботу
 Перевірки Держпраці
 Самовчитель 1С-Бухгалтер  і  я  
 Збірник №1 «Професія – бухгалтер»
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http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/3720-rezerv-vidpustok.html
http://www.buhoblik.org.ua/uchet/zadolzhennosti/3725-oblik-zarplati.html
http://www.buhoblik.org.ua/uchet/uchet-osnovnyx-sredstv/1044-osnovn-zasobi.html
http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/2710-oblikova-politika.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/sbor-za-zagryaznenie/1112-ekologichnij-podatok.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-nedvizhimost/853-podatok-na-neruxomist.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/za-zemlyu/851-zemelnij-podatok.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-pribyl/593-podatok-na-pributok-2013.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/599-pdv-2013-v-ukraini.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-nalog-fizicheskie-licza/596-edinij-podatok-2013.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/2445-vijskovij-zbir.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog-na-doxody-fizicheskix-licz/595-pdfo-pributkovij-podatok-2013.html
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/edinyj-soczialnyj-vznos/586-dinij-soczalnij-vnesok-2013.html
http://www.buhoblik.org.ua/normativka/spravochniki/vse/viberite-pdf.html
http://www.buhoblik.org.ua/
https://www.facebook.com/buhoblik
http://www.buhoblik.org.ua/forum/index.html
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