Створення таблиці 6 звіту ЄСВ з типом «Скасовуюча»
1.1

Показання до застосування

Звіт ЄСВ зі скасовуючою таблицею 6 додатка 4 подається до ДПІ у випадку необхідності уточнення
даних та виправлення помилок в реквізитах (окрім сум), що були допущені у попередніх звітних
періодах. При цьому звіт за формою J/F3000410 подається разом із двома таблицями 6 за формою
J/F3000610, одна з яких повинна подаватися у формі Початкова, а друга – Уточнююча.

1.2

Процес створення

Для створення звіту по ЄСВ та його наступної подачі до ДПІ виконайте наступні дії:
1. Запустіть програму Арт-Звіт Плюс, пройдіть авторизацію та перейдіть до створення звіту. Для
цього натисніть кнопку [Створити] або виконайте дану операцію через меню Файл →
Створити. Далі відкриється вікно створення звіту (Рис. 1).
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Рис. 1. Створення звіту

2. Оберіть тип звіту Усі форми → ДПІ → ЄСВ (1).
3. Вкажіть підприємство (2) та звітний період, який уточнюється (3).
4. Вкажіть стан звіту Уточнюючий (4), а також встановіть мітку на полі Створити звіт та
його додатки в одному пакеті (5).
5. Виберіть форму звіту з ЄСВ, встановивши мітку (6 та 7) біля кодів J/F3000410 (Додаток 4.
Звіт про суми нарахованої заробітної плати…) → J/F3040610 (Таблиця 6. Відомості про
нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам). Далі натисніть кнопку [Так],
відкриється вікно редагування документа.
6. Оберіть форму звіту Скасовуюча (Рис. 2).

Рис. 2. Обрання скасовуючої форми звіту

7. У таблиці 6 за формою J/F3040610 вкажіть ПОМИЛКОВІ відомості на одне або декілька
застрахованих осіб, для яких раніше були допущені помилки у реквізитах.
8. Виконайте збереження пакету, натиснувши на кнопку [Зберегти], або через меню Файл →
Зберегти.
9. Далі необхідно виконати уточнення даних в таблиці 6 за формою J/F3040610. Для цього
потрібно виконати операцію клонування таблиці, виділивши таблицю 6 та обравши
Клонувати додаток у меню, як це показано на (Рис. 3). Відкриється вікно створення звіту
Рис. 4.

Рис. 3. Клонування таблиці

10. Вкажіть стан звіту Звітний (1) та оберіть знову форму (2) J/F3040610 (Таблиця 6. Відомості
про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам), як це показано на Рис. 4.
Далі натисніть кнопку [Так], відкриється вікно редагування документа.
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Рис. 4. Додавання клонованої таблиці в пакет

11. Оберіть тип форми Початкова, як це показано на Рис. 5.

Рис. 5. Обрання початкової форми звіту

12. Далі необхідно вказати ВИПРАВЛЕНІ дані (на відміну від попередньої таблиці в п.7)
13. В кінці необхідно зберегти пакет. Для цього натисніть на кнопку [Зберегти] або виконайте
дану операцію через меню Файл → Зберегти. В подальшому ви можете підписати звіт та
відправити його до ДПІ.

