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Не набрав чинності

  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

  

НАКАЗ

        

13.01.2015 р.

  

м. Київ

  

N 4

  
      

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 30 січня 2015 р. за N 111/26556

  

Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N
1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку

  

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, розділу XVI Податкового кодексу
України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
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НАКАЗУЮ:

  

1. Затвердити такі, що додаються:

  

форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) ;

  

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

  

2. Податковий розрахунок перший раз подається за I квартал 2015 року.

  

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 21
січня 2014 року N 49 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку
(форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум
утриманого з них податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого
2014 року за N 228/25005.

  

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

  

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

  

оприлюднення цього наказу.
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5. Державній фіскальній службі України (Білоус І. О.):

  

у триденний строк після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України
забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки
податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ);

  

доопрацювати програмне забезпечення для приймання та обробки податкових
розрахунків у частині обробки даних у порядку та терміни, визначені для створення
інформаційних систем.

  

6. Цей наказ набирає чинності з 01 квітня 2015 року.

  

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів
України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

        

Міністр

  

Н. Яресько

  
      

Бланк форми №1ДФ 

  

Порядок заповнення та подання податковими агентами форми 1ДФ
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