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ГАРЯЧА ТЕМА

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

15 СІЧНЯ/понеділок

Закінчується строк подання до податкових органів:
Звіту про використання книг обліку 
розрахункових операцій (розра-
хункових книжок) за грудень 2017 
року
(форма № ЗВР-1)

Звітність подають щодо всіх КОРО, які ведуться 
разом із розрахунковими книжками

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

Довідки про використані розра-
хункові книжки за грудень 2017 
року

19 СІЧНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за січень 2018 
року

Сплачують єдинники 1 та 2 груп (у разі щомісяч-
ної сплати єдиного податку).
Увага! За січень 2018 року вже будуть діяти 
нові ставки єдиного податку для 1 та 2 групи

п. 295.1 Податкового кодексу 
України (далі — ПК)

Закінчується строк подання до податкових органів:
Заяви про застосування спроще-
ної системи оподаткування (щодо 
«грудневих» змін) (форму заяви 
за тверджено наказом Мінфіну 
України від 20 грудня 2011 року 
№ 1675)

Подають єдинники 1 та 2 груп у разі зміни у груд-
ні 2017 року податкової адреси суб’єкта госпо-
дарювання, місця провадження та/або видів 
господарської діяльності

п. 298.5 ПК

Заяви про застосування спроще-
ної системи оподаткування (при 
перевищенні дозволеного розміру 
доходу) (форму заяви затвердже-
но наказом Мінфіну України від 20 
грудня 2011 року № 1675)

Подають єдинники у разі перевищення в IV 
кварталі 2017 року граничного розміру доходу 
для переходу або до «вищої» групи, або на за-
гальну систему

п. 293.8 ПК

Увага! Підприємці на загальній системі оподаткування не сплачують авансові платежі ПДФО «за себе» за ІV 
квартал 2017 року (пп. 177.5.1 ПК)

22 СІЧНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати (див. нижче п. 2 Приміток):

ЄСВ («зверху») з нарахованого 
(але не виплаченого) фізособам 
доходу за грудень 2017 року

ЄСВ («зверху») сплачують приватні підприємці 
(незалежно від системи оподаткування), які 
нарахували, але не виплатили до 20 січня 2018 
року:
— зарплату працівникам за грудень 2017 року;
— винагороду громадянам за надання послуг/
виконання робіт за цивільно-правовими до-
говорами (якщо акт з виконавцем підписано у 
грудні 2017 року)

пп. 6 п. 3 р. IV Інструкції 
про порядок нарахування 
і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, 
затвердженої наказом Мініс-
терства фінансів України від 
20 квітня 2015 року № 449 
(далі — Інструкція № 449)

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.



11№ 23 (383) грудень 2017 КОНСУЛЬТАНТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

ЄСВ «за себе» за IV квартал 2017 
року

Сплачують усі платники єдиного податку (неза-
лежно від обраної групи).
Увага!
1. Сума ЄСВ «за себе» для платників на 2 та 
3 групах (якщо єдинник сплачує ЄСВ у розмірі 
мінімального страхового внеску) за IV квартал 
2017 року становить: 3200 грн. х 22% (жов-
тень) + 3200 грн. х 22% (листопад) + 3200 грн. х 
22% (грудень) = 2112 грн.
2. Сума ЄСВ «за себе» для платників на 1 групі 
(якщо єдинник сплачує ЄСВ у розмірі мінімаль-
но дозволеного платежу) за ІV квартал 2017 ро  - 
ку становить: 3200 грн. х 22% х 0,5 (жовтень) + 
3200 грн. х 22% х 0,5 (листопад) + 3200 грн. х 
22% х 0,5 (грудень) = 1056 грн.

Увага! Починаючи з І кварталу 2018 року 
першогрупник повинен буде сплачувати ЄСВ 
нарівні з платниками 2 та 3 групи, тобто у 
розмірі мінімального страхового внеску

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
Ук раїни «Про збір та об-
лік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування» 
від 8 липня 2010 року  
№ 2464-VI

Закінчується строк подання до податкових органів (див. нижче п. 1 Приміток):

Податкової декларації з ПДВ за 
грудень 2017 року

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

Заяви про вибір квартального 
звітного (податкового) періоду з 
податку на додану вартість у 2018 
році 

НОВА ФОРМА

Для тих єдинників — платників ПДВ, які бажа-
ють подавати звіт не щомісячно, а щокварталь-
но.

Увага! Єдинники — платники ПДВ можуть ви-
брати квартальний податковий період  
(п. 202.2 ПК). 
Заява про вибір квартального періоду по-
дається контролюючому органу разом з 
ПДВ-декларацією за наслідками останнього 
звітного періоду календарного року. При 
цьому квартальний період починає засто-
совуватися з першого податкового періоду 
наступного календарного року

пп. 49.18.1, п. 202.2 ПК

Декларації акцизного податку за 
грудень 2017 року

Подають приватні підприємці — платники 
акцизного податку, у тому числі при роздрібних 
продажах

п. 223.2 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 грудень 2017 року
(форма № Д4 (місячна))

Подають приватні підприємці, які використову-
ють працю фізосіб на умовах трудових догово-
рів та/або за цивільно-правовими договорами 
(крім укладеного з ФОП-виконавцем, якщо 
виконані роботи/ надані послуги відповідають 
його видам діяльності, зазначеним у витягу з 
ЄДР)

п. 1 р. III Порядку формуван-
ня та подання страхувальни-
ками звіту щодо сум нара-
хованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, 
затвердженого наказом Мі-
ністерства фінансів України 
від 14 квітня 2015 року № 435 
(далі — Порядок № 435)

Податкової декларації з плати за 
землю (земельний податок та/
або орендна плата за земельні ді-
лянки державної або комунальної 
власності) за грудень 2017 року

Подають ФОП, які застосовують місячний 
період та сплачують плату за землю за підпри-
ємницькими правилами.

Увага! Підприємці, які застосовують річний 
звітний період, звільняються від щомісячного 
декларування

п. 286.3 ПК
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави
Закінчується строк подання до Фонду соціального страхування (див. нижче п. 1 Приміток):

Звіту по коштах загально-
обов’язкового державного соці-
ального страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими 
похованням, за 2017 рік 
(ф. № Ф4-ФСС з ТВП)

Подають підприємці на всіх системах оподат-
кування, в яких є заборгованість перед Фондом 
або які мали взаємовідносини з ним у звітному 
кварталі у зв’язку з отриманням допомоги

п. 4.1 Порядку формування та 
подання страхувальника ми 
звітності по коштах загаль-
нообов’язкового державного 
соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням, 
затвердженого постановою 
Правління Фонду «непраце-
здатності» від 18 січня 2011 ро-
ку № 4 (далі — Порядок № 4)

30 СІЧНЯ/вівторок
Закінчується строк сплати:

Податку на доходи фізичних осіб з 
нарахованого (але не виплачено-
го) доходу за грудень 2017 року

Сплачують податкові агенти — якщо до 30 січня 
2018 року не будуть виплачені нараховані за 
грудень 2017 року доходи фізособам, що обкла-
даються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

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

Сплачують податкові агенти — якщо до 30 січ-
ня 2018 року не будуть випла чені нараховані за 
грудень 2017 року доходи фізичним особам, що 
обкладаються військовим збором

пп. 168.1.5, п. 161 підрозділу 
10 розділу XX ПК

ПДВ за грудень 2017 року Сплачують приватні підприємці — платники 
ПДВ з місячним звітним періодом п. 57.1, п. 203.2 ПК

Акцизного податку за грудень 
2017 року

Сплачують приватні підприємці — платники 
акцизного податку, у тому числі при роздрібних 
продажах

п. 57.1, пп. 222.1.1, пп. 222.3.1 
ПК

Плати за землю (земельний по-
даток та/або орендна плата за 
землі державної або комунальної 
власності) за грудень 2017 року

При сплаті за «підприємницькими» правилами п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4 ПК

Примітки
1. Щодо перенесення строків подання звітності
Якщо останній день строку подання звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то 

він переноситься на перший робочий день для:
 y податкової декларації (п. 49.20 ПК);
 y ЄСВ-звітності (п. 14 р. II Порядку № 435);
 y звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-

тою працездатності та витратами, зумовленими похованням (ф. № Ф4-ФСС з ТВП) (п. 3.9 Порядку № 4).
2. Щодо перенесення строків сплати ЄСВ та податків/зборів
У разі, якщо останній день строків сплати ЄСВ припадає на вихідний або святковий день, то він перено-

ситься на перший робочий день (п. 11 р. IV Інструкції № 449).
Для податків/зборів таке перенесення не передбачене законодавством (тобто якщо граничний строк ви-

падає на вихідний, сплатити треба заздалегідь). Але якщо останній день строку подання податкової деклара-
ції перенесено на перший робочий день після вихідного або святкового дня, то десятиденний строк для сплати 
податку/збору слід рахувати від фактичної дати граничного строку для подання звіту за відповідний період. 
Це підтверджує консультація ДФСУ із «ЗІР» (підкатегорія 135.04), яку, на жаль, нещодавно відкоригували. 
У новій редакції цього «ЗІР»-роз’яснення вказано, що вищезгадане перенесення не поширюється на 
сплату податкового зобов’язання з ПДВ.


