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ПРОЕКТ

  

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

  

Н А К А З

  

Київ

  

Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №
1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і
сум утриманого з них податку

  

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 розділу ІV Податкового кодексу
України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України,
затвердженого Указом Президента України від 18 березня  2013 року № 141, 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Затвердити такі, що додаються: 

  

форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); 

  

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
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доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них
податку. 

  

2. Податковий розрахунок перший раз подається за І квартал 2014 року. 

  

3. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В.В.) в установленому порядку:

  

погодити алгоритм контролю Податкового розрахунку з  Департаментом  розвитку ІТ,
електронних сервісів та обліку платників; 

  

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію; 

  

забезпечити оприлюднення цього наказу. 

  

4. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) у
місячний термін після державної реєстрації цього наказу в установленому порядку
внести зміни до програмного забезпечення. 

  

5. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2014 року. 

  

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації
України від 24 грудня 2010 року № 1020 «Про затвердження форми Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за № 46/18784. 
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7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П. 

  

Міністр                                                    О.В. Клименко

  

Порядок заповнення

  

Бланк 1ДФ (Excel)      Бланк 1ДФ (Word)
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