
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

15 ГРУДНЯ/п’ятниця

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг обліку 
розрахункових операцій (розрахун-
кових книжок) (форма № ЗВР-1) за 
листопад 2017 року

Звітність подають щодо всіх КОРО, за-
реєстрованих на господарські одиниці, 
які ведуться разом із розрахунковими 
книжками

п. 7 ст. 3 Закону України «Про 
застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування 
та послуг» від 6 липня 1995 року 
№ 265/95-ВР

Довідки про використані розрахун-
кові книжки за листопад 2017 року

Заяви (ї ї форма затверджена нака-
зом Мінфіну від 20 грудня 2011 року 
№ 1675) щодо переходу на спроще-
ну систему оподаткування з I квар-
талу 2018 року та розрахунку доходу 
за попередній календарний рік

Подають приватні підприємці на загаль-
ній системі оподаткування, які хочуть 
перейти на спрощену.
Якщо ФОП — неплатник ПДВ обирає 3 
групу зі ставкою 3%, треба подати ще за-
яву на ПДВ-реєстрацію

пп. 298.1.4 Податкового кодексу 
України (далі — ПК)

Заяви (ї ї форма затверджена нака-
зом Мінфіну від 20 грудня 2011 року 
№ 1675) щодо переходу до іншої 
групи платника єдиного податку або 
зміни ставки всередині 3-ї групи із  
I кварталу 2018 року

Подають єдинники, які хочуть змінити 
групу або ставку.
Якщо обирається 3 група зі ставкою 3% 
(або зміна ставки з 5% на 3%), треба по-
дати ще заяву на ПДВ-реєстрацію

пп. 298.1.5 ПК 

20 ГРУДНЯ/середа

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за грудень 2017 
року

Податок сплачують єдинники 1 і 2 групи (в 
разі щомісячної сплати єдиного податку) п. 295.1 ПК

ЄСВ з нарахованого (але не ви-
плаченого) фізособам доходу за 
листопад 2017 року

ЄСВ («зверху») сплачують приватні під-
приємці (незалежно від системи оподат-
кування), які не виплатили до 20 грудня 
2017 року: 
— зарплату працівникам за листопад 
2017 року;
— винагороду громадянам за надання 
послуг/виконання робіт за цивільно-пра-
вовими договорами (якщо акт підписано 
у листопаді 2017 року)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України 
«Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 8 лип-
ня 2010 року № 2464-VI, пп. 6 п. 3  
р. IV Інструкції про порядок нара-
хування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування, затвердже-
ної наказом Міністерства фінансів 
України від 20 квітня 2015 року 
№ 449 (далі — Інструкція № 449)

Закінчується строк подання до податкових органів:

Заяви про застосування спрощеної 
системи оподаткування (ї ї форма 
затверджена наказом Мінфіну від 
20 грудня 2011 року № 1675) щодо 
«листопадних» змін

Подають платники єдиного податку 1 і 2 
груп у разі зміни в листопаді 2017 року 
податкової адреси суб’єкта господарю-
вання, місця провадження та/або видів 
господарської діяльності

п. 298.5 ПК

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА ГРУДЕНЬ 2017 РОКУ

У календарі наведено найпоширеніші для приватних підприємців граничні строки подання 
звітності та сплати податків (зборів).

Для уникнення проблем з контролюючими органами рекомендуємо не відкладати виконання своїх 
податкових обов’язків на останній день.
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

Податкової декларації з плати за 
землю (земельний податок та/або 
орендна плата за земельні ділянки 
державної або комунальної влас-
ності) за листопад 2017 року 

Подають ФОП, які застосовують місячний 
звітний період.
Увага! Платник плати за землю за під-
приємницькими правилами має право 
подавати річну декларацію, яка звільняє 
його від обов’язку подання місячних звітів

п. 286.3 ПК

Декларації акцизного податку за 
листопад 2017 року

Подають підприємці — платники акцизно-
го податку, в тому числі при роздрібному 
продажу

п. 223.2 ПК 

Податкової декларації з ПДВ за 
листопад 2017 року

Подають приватні підприємці — платники 
ПДВ із місячним звітним періодом пп. 49.18.1, п. 203.1 ПК

Звіту про суми нарахованої за-
робітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, компен-
сації) застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування до органів 
доходів і зборів за листопад 2017 
року (ф. № Д4 (місячна))

Подають приватні підприємці, які ви-
користовують працю фізосіб на умовах 
трудового договору та/або за цивільно-
правовими договорами (крім укладеного 
з ФОП, якщо виконані роботи/надані по-
слуги відповідають його видам діяльнос-
ті, зазначеним у витягу з ЄДР)

п. 1 р. III Порядку формування та 
подання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, 
затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 14 
квітня 2015 року № 435 (далі — 
Порядок № 435)

21 ГРУДНЯ/четвер

Закінчується строк подання до податкових органів:

Заяви (ї ї форма затверджена на-
казом Мінфіну від 20 грудня 2011 
року № 1675) щодо відмови від 
спрощеної системи оподаткування 
із I кварталу 2018 року

Подають платники єдиного податку, які 
вирішили чи повинні відмовитися від 
спрощеної системи (перейти на загальну) 
із I кварталу 2018 року

пп. 298.2.1 ПК 

29 ГРУДНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Податку на доходи фізичних осіб з 
нарахованого (але не виплаченого) 
доходу за листопад 2017 року

Сплачують податкові агенти (у тому 
числі фізособи — приватні підприємці 
на всіх системах оподаткування)— 
якщо до 29 грудня 2017 року не будуть 
виплачені нараховані за листопад 2017 
року доходи фізособам, які обкладають-
ся ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з нарахованого 
(але не виплаченого) доходу за 
листопад 2017 року

Сплачують податкові агенти (у тому 
числі фізичні особи — приватні підпри-
ємці на всіх системах оподаткування) — 
якщо до 29 грудня 2017 року не будуть 
виплачені нараховані за листопад 2017 
року доходи фізичним особам, які обкла-
даються військовим збором 

п. 57.1, пп. 168.1.5, п. 161 підрозді-
лу 10 розділу XX ПК

ПДВ за листопад 2017 року Сплачують приватні підприємці — плат-
ники ПДВ із місячним звітним періодом п. 57.1, п. 203.2 ПК

Акцизного податку за листопад 
2017 року

Сплачують приватні підприємці — плат-
ники акцизного податку, в тому числі при 
роздрібному продажу

п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК

Плати за землю за листопад 2017 
року

При сплаті за «підприємницькими» пра-
вилами п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 ПК


