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ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЗВІТНОСТІ З ПДФО  
ТА ЄСВ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Однією з вагомих Цілей сталого розвитку в Україні виступає ціль 8 -
Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх [1]. 
Реалізація Цілей сталого розвитку як в Україні, так і у світі впливають на 
організацію інформаційної підтримки економічної діяльності, особливо в 
частині формування і подання податкової звітності підприємств та 
організацій, а саме при формуванні і поданні об’єднаної звітності з ПДФО 
та ЄСВ. 

З 1 січня 2021 року до квартальної форми № 1ДФ додали щомісячну 
форму Звіту з ЄСВ. Таким чином дві різні звітні форми об’єднали в одну, 
яка називається Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску [2]. 

Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за 
основним місцем обліку. У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі 
зміною адміністративного району, податковий розрахунок подається до 
контролюючого органу за новим місцезнаходженням [3]. Так, у розрахунку  
потрібно зазначити код згідно з новим Кодифікатором адміністративно-
територіальних одиниць і територій територіальних громад (КАТОТТГ), 
затверджений наказом Мінрегіону від 12.01.21 р. № 3, діє з 12 січня 2021 
року. До цієї дати діяв Класифікатор об’єктів адміністративно-
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територіального устрою України (КОАТУУ) [4]. Якщо розрахунок 
заповнюється в електронній формі, то код із Кодифікатора ставиться 
автоматично, але необхідно перевірити правильність зазначеного коду. 
Якщо податкова звітність буде подана із неправильним кодом, то в 
податковому органі за місцем розташування платника буде зафіксовано 
факт неподання або несвоєчасного подання податкової декларації і 
платника можуть оштрафувати на підставі ст. 120 Податкового кодексу 
України [5]. 

Форма податкового розрахунку складається із заголовної частини, у 
якій вказуються відомості про роботодавця, його працівників (інших 
фізичних осіб – платників податку) та основної (розрахункової) таблиці, 
яка складається з трьох розділів: розділ I «Нарахування доходу та єдиного 
внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу»; розділ 
II «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за 
військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу 
та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців 
звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової 
служби)»; розділ III «Нарахування грошового забезпечення та єдиного 
внеску за патронатних вихователів, батьків – вихователів та прийомних 
батьків в розрізі місяців звітного кварталу» [6].  

Податковий розрахунок має шість додатків: «Відомості про 
нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) 
застрахованим особам» (Д1, додаток 1); «Відомості про осіб, які 
доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно 
до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та 
осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, 
піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з 
інвалідністю, дитиною, хворою» (Д2, додаток 2); «Відомості про осіб, які 
проходять строкову військову службу» (Д3, додаток 3);  «Відомості про 
суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи 
фізичних осіб та військового збору» (4ДФ, додаток 4);  «Відомості про 
трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (Д5, 
додаток 5);  «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим 
категоріям осіб відповідно до законодавства» (Д6, додаток 6). 

Податковий 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 (тобто за I, II, III та IV квартал). Окремий розрахунок за 
календарний рік не подається. Податковий розрахунок подається лише у 
разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом 
звітного періоду. Податковий розрахунок подається незалежно від того, 
виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та 
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незалежно від того чи виплачені платником ЄСВ суми такого внеску 
фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду. 

Отже, правильне і достовірне формування та своєчасне подання 
нової об’єднаної звітності з ЄСВ та ПДФО є важливим чинником в процесі 
реалізації Цілей сталого розвитку в Україні. 

Література 
1.  Цілі сталого розвитку в Україні Режим доступу: 

http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili/decent-work-and-economic-growth 
2. Закон України Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 13 січня 2015 року № 4. Режим доступу: 
https://pravo.uteka.ua/doc/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-
finansiv-ukraini-vid-13-sichnya-2015-roku--4 

3. Звітність з ЄСВ та ПДФО. Режим доступу: 
https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/2021/april/issue-7/article-114245.html 

4.  Об’єднана звітність з ЄСВ та ПДФО. Режим доступу:  
https://balance.ua/news/post/obedinennaya-otchetnost-po-esv-i-ndfl-otvechaem-
na-voprosi/ 

5. Розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів, платежів. Податковий 
Кодекс України із наступними змінами і доповненнями. Режим доступу: 
https://pravo.uteka.ua/doc/podatkovij-kodeks-ukraini/ROZDIL-II-
ADMINISTRUVANNYA-PODATKIV-ZBORIV-PLATEZHIV 

6.  Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ: які додатки заповнює 
роботодавець. Режим доступу: https://medoc.ua/blog/obdnana-zvitnist-z-pdfo-
ta-sv-jaki-dodatki-zapovnju-robotodavec 
 
УДК 35.08 

Невмержицька С.М., к.т.н., доцент 
Київський національний університет  

технологій та дизайну 
Цалко Т.Р., к.е.н., доцент 

Київський національний університет 
 технологій та дизайну 

 
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 
 

Хоча роль державної служби з моменту заснування держави 
залишилася практично незмінною, проте середовище, в якому вона діє, 
докорінно змінилося в результаті глобального науково-технічного 
прогресу, економічного зростання, а також різних національних і 
міжнародних політичних подій. Ці зміни, у свою чергу, викликали 
необхідність проведення реформи державного управління для вирішення 
соціальних, політичних та економічних питань. Ефективність її реалізації 


