
Заповнення таблиці 1 Звіту з ЄСВ (форма № Д4) 
по сумам нарахованих доходів та ЄСВ 

Пункт або 
рядок 

Як заповнити 

Заголовна частина 

4 
Зазначаємо код основного виду діяльності за КВЕД. 

14 

Заповнюємо, якщо у звітному періодів створювалися робочі місця (які були внесені  до штатного 
розкладу) в наступних випадках: 

 при збільшенні штатної чисельності працівників, якщо не скорочувалася середньомісячна 
чисельність працюючих протягом минулих 12 місяців; 

 в ході модернізації чи зміни технології виробництва, що вимагає нових вмінь працівників; 
 новоствореними підприємствами, крім підприємств, які створені шляхом припинення, тобто в 

результаті реорганізації. 

15 

Середньоспискова кількість 
працівників за звітний період 

тут не враховуються особи, які знаходяться у відпустках по вагітності та 
пологам та по догляду за дитиною до 3(6) років 

у тому числі працівників, 
яким у відповідності з 
законодавством встановлена 
інвалідність 

заповнюється по особам, які надали копії довідок по інвалідності від МСЕК 

працівників, які мають 
додаткові гарантії в сприянні 
працевлаштування 

сюди належать одинокі батьки; молодь, яка вперше працевлаштована 
протягом 6 місяців після закінчення школи, ПТУ, внз чи після закінчення 
військової служби; особи, яким до виходу на пенсію залишилося 10 та 
менше років 

Облікова кількість штатних 
працівників 

тільки ті, з якими укладений трудовий договір без врахування тимчасових 
працівників 

Кількість осіб, які виконували 
роботи (надавали послуги) за 
договорами ЦПХ 

сюди відносяться роботи, які виконуються фізособами-підприємцями 

Кількість застрахованих осіб у 
звітному періоді, яким 
нараховано заробітну плату 

вказуємо кількість осіб з таблиці 6 (саме кількість осіб, а не кількість рядків), 
також наводимо кількість чоловіків та жінок. Особи, які не отримували 
доходу протягом місяця, тут не показуються, наприклад, ті співробітники, 
які повний місяць були у відпустці (перед цим вони отримували у минулому 
місяці відпускні), а також співробітники які повний місяць були на 
лікарняному. 

Основна частина 

1 

(1.1-1.5) 

Заносимо суми нарахованої зарплати, винагород по договорам ЦПХ, а також лікарняних (як за рахунок 
роботодавця, так і за рахунок ФСС), допомоги по вагітності та пологам. Виплати слід відображати без 
обмежень максимальним розміром, на який нараховується ЄСВ. Виплати, які взагалі не обкладаються ЄСВ 
в даних рядках не відображаються (вихідна допомога, разова матеріальна допомога, добові і т.д.) 

2 

(2.1–2.5) 

Відмінність з групою ряд. 1 у тому, що сюди заносимо нарахування лише в межах мінімальної і 
максимальної бази нарахування ЄСВ. 

Максимальна база для 2019 р. –  це 62595 грн, тобто 4173 грн × 15, при зміні мінімальної зарплати дана 
сума змінюється. 

В ряд. 2.5 заносимо різницю між фактично нарахованим працівнику доходом та мінімальною зарплатою, 
у випадку, якщо місячний дохід працівника не досягає до мінімальної зарплати. ЄСВ нараховується на 
дохід не менше мінімальної зарплати за винятком деяких виключень, наприклад, по зарплаті сумісників. 

3 Нараховуємо суму ЄСВ за вказаними у відповідних рядка ставками, включаючи додаткову базу з ряд. 2.5. 



(3.1 – 3.5) Минулорічним нововведенням є поява ряд. 3.2.1, 3.3.1 та 3.4.1, які відображають умовно нарахований 
ЄСВ за основною ставкою 22% у тих випадках, коли використовується пільгові ставки 8,41%, 5,5%, 5,3%. 
“Умовно” – це значить, що дані рядки не беруть участі при розрахунку загального ЄСВ до сплати у ряд. 3 
(зверніть увагу на формулу у цьому рядку – рядки 3.2.1, 3.3.1 та 3.4.1 там відсутні). Цифри по цим рядкам 
ніде в розрахунках і далі участі не приймають і є суто довідковими, показуючи ДФС та ПФУ суми ЄСВ, які 
потенційно могли б бути отримані від платника якби діяли не пільгові ставки, а звичайна. 

4 

(4.1 –4.4) 

Заповнюємо, якщо самостійно була виявлена помилка у минулих звітних періодах, яка спричинила 
заниження суми ЄСВ (помилки тільки такі, які стосуються нарахування ЄСВ). В ряд. без номера “Зміст 
помилки” зазначаємо період, за який виправляються показники та вид виплат, по яким неправильно був 
розрахований ЄСВ. В інші рядки заносимо  донараховані суми ЄСВ, а в ряд. 4.4 – суму виплат, на яку 
донарахований ЄСВ. 

5 

(5.1–5.4) 

Заповнюємо, якщо було виявлено завищення сум ЄСВ в минулих звітних періодах. Заповнюється 
аналогічно групі ряд. 4. 

6 

(6.1–6.14) 

Розраховуємо суму ЄСВ, яка підлягає сплаті по формулі таблиці. 

 


