Питання
Який податковий (звітний) період необхідно обрати при створенні в ЕК уточнюючої податкової декларації (крім
звіту з ЄВ) та запитів (щодо отримання вiдомостей з ДРФО – платникiв податкiв про суми/джерела виплачених
доходiв та утриманих податкiв, про отримання витягу щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими
фондами)?

Відповідь
Коротка:
Користувачем при створенні електронного документа звітності в режимі «Введення звітності» приватної частини
(особистого кабінету) Електронного кабінету:
для податкової декларації з типом «уточнююча» (далі – уточнююча декларація) обирається податковий (звітний)
період, показники якого уточнюються, а саме рік та в залежності від форми податкової декларації необхідний
місяць або квартал або півріччя або тип періоду 9 місяців (три квартали) або рік;
для уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням
самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок з ПДВ), який передбачений для уточнення
показників податкової декларації з податку на додану вартість, обирається податковий (звітний) період, в якому
уточнюючий розрахунок з ПДВ подається, а саме рік та місяць, що відповідають даті подання.
При цьому, під час визначення параметрів створення електронного документа звітності для уточнюючої
декларації та уточнюючого розрахунку з ПДВ користувачем обирається стан документа «уточнюючий документ».
Користувачем при створенні електронного документа запиту (щодо отримання вiдомостей з Державного
реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в
електронному вигляді, про отримання витягу щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими фондами за
даними органів ДФС) в режимі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини (особистого кабінету)
Електронного кабінету обираються рік та місяць, в якому направляється запит.
Дата формування (відправлення) запиту заповнюється в автоматичному режимі та повинна відповідати даті
фактичного відправлення запиту.
Повна:
Відповідно до абзацу першого п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 зі
змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків
давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної
перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, розрахунку, звіту (далі –
податкова декларація) (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий
розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
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період, показники якого уточнюються, а саме рік та в залежності від форми податкової декларації необхідний
місяць або квартал або півріччя або тип періоду 9 місяців (три квартали) або рік;
для уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням
самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок з ПДВ), який передбачений для уточнення
показників податкової декларації з податку на додану вартість, обирається податковий (звітний) період, в якому
уточнюючий розрахунок з ПДВ подається, а саме рік та місяць, що відповідають даті подання.
При цьому, під час визначення параметрів створення електронного документа звітності для уточнюючої
декларації та уточнюючого розрахунку з ПДВ користувачем обирається стан документа «уточнюючий документ».
Користувачем при створенні електронного документа запиту (щодо отримання вiдомостей з Державного
реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в
електронному вигляді, про отримання витягу щодо стану розрахункiв з бюджетами та цiльовими фондами за
даними органів ДФС) в режимі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини (особистого кабінету)
Електронного кабінету обираються рік та місяць, в якому направляється запит.
Дата формування (відправлення) запиту заповнюється в автоматичному режимі та повинна відповідати даті
фактичного відправлення запиту.

