
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

12 КОНСУЛЬТАНТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ № 5 (389) березень 2018

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

У календарі наведено найпоширеніші для приватних підприємців граничні строки подання звітнос-
ті та сплати податків (зборів). Для уникнення проблем з контролюючими органами рекомендуємо не 
відкладати виконання своїх податкових обов’язків на останній день.

Останній строк На кого це поширюється Підстави

13 КВІТНЯ/п’ятниця
Закінчується строк сплати:

Штрафних (адміністративно-гос-
подарських) санкцій до Фонду 
соціального захисту інвалідів за 
2017 рік

Штраф повинні сплатити підприємці-роботодав-
ці, які не виконали норматив працевлаштування 
інвалідів (4% середньооблікової чисельності 
штатних працівників облікового складу за рік, 
а якщо працює від 8 до 25 працівників за осно-
вним місцем, — у кількості одного робочого 
місця)

ст. 20 Закону України «Про 
основи соціальної захищенос-
ті осіб з інвалідністю в Украї-
ні» від 21 березня 1991 року 
№ 875-XII

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг об-
ліку розрахункових операцій (роз-
рахункових книжок) за березень 
2018 року (форма № ЗВР-1)

Звітність подають щодо всіх КОРО, зареєстрова-
них на господарські одиниці, 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 розрахун-
кові книжки за березень 2018 року

19 КВІТНЯ/четвер
Закінчується строк сплати:

ПДФО «за себе» за І квартал  
2018 року

Авансові платежі ПДФО «за себе» за І квартал 
2018 року підприємці на загальній системі опо-
даткування розраховують самостійно на підставі 
фактичних даних у Книзі обліку доходів і витрат

пп. 177.5.1 Податкового кодек-
су України (далі — ПК)

ЄСВ «за себе» за I квартал 2018 
року

Сплачують усі платники єдиного податку (неза-
лежно від обраної групи).
Сума ЄСВ «за себе» для платників єдиного по-
датку на усіх групах (тобто на 1, 2, 3) (якщо єдин-
ник сплачує ЄСВ у розмірі мінімального страхо-
вого внеску) за I квартал 2018 року становить: 
3723 грн. х 22% (січень) + 3723 грн. х 22% (лютий) + 
3723 грн. х 22% (березень) = 2457,18 грн.
Увага! Починаючи з І кварталу 2018 року пер-
шогрупник повинен сплачувати ЄСВ «за себе» 
нарівні з платниками 2 та 3 групи, тобто у роз-
мірі не менше мінімального страхового внеску

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону України 
«Про збір та облік єдиного 
внеску на загально обов’язко-
ве державне соці аль не 
страхування» від 8 липня 2010 
року № 2464-VI

Загальносистемники повинні сплачувати 
ЄСВ «за себе» за І квартал 2018 року.
При цьому, якщо загальносистемник не отри-
мав доходу (прибутку) у звітному кварталі 
або окремому місяці звітного кварталу, то він 
зобов’язаний самостійно визначити базу для 
нарахування ЄСВ, але не більше максимальної 
величини та не менше мінімальної зарплати.
У 2017 році загальносистемники не сплачували 
протягом року авансових платежів
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

20 КВІТНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за квітень 2018 
року

Сплачують єдинники 1 та 2 груп (у разі щомісяч-
ної сплати єдиного податку). Такі платники єди-
ного податку можуть здійснити сплату єдиного 
податку авансовим внеском за весь податковий 
(звітний) період (квартал, рік), але не більш як до 
кінця поточного звітного року.

п. 295.1 ПК

ЄСВ («зверху») з нарахованого 
(але не виплаченого) фізособам 
доходу за березень 2018 року

ЄСВ («зверху») сплачують приватні підприємці 
(незалежно від системи оподаткування), які на-
рахували, але не виплатили до 20 квітня 2018 
року:
— зарплату працівникам за березень 2018 року;
— винагороду громадянам за надання послуг/ви-
конання робіт за цивільно-правовими договорами 
(якщо акт з виконавцем підписано у березні 2018 
року)

пп. 6 п. 3 р. IV Інструкції про 
порядок нарахування і сплати 
єдиного внеску на загаль но-
обов’язкове державне соці -
аль не страхування, затверд-
женої наказом Міністерства 
фінансів України від 20 квітня 
2015 року № 449 (далі — Ін-
струкція № 449)

Закінчується строк подання до податкових органів:

Заяви про застосування спро-
щеної системи оподаткування 
(щодо «березневих» змін) 
(форму заяви затверджено на-
казом Міністерства фінансів 
України від 20 грудня 2011 року 
№ 1675)

Подають єдинники 1 та 2 груп у разі зміни у 
березні 2018 року податкової адреси суб’єкта гос-
подарювання, місця провадження та/або видів 
господарської діяльності

п. 298.5 ПК

Заяви про застосування спро-
щеної системи оподаткування 
(при перевищенні дозволеного 
розміру доходу) 
(форму заяви затверджено на-
казом Міністерства фінансів 
України від 20 грудня 2011 року 
№ 1675)

Подають єдинники у разі перевищення в I квар-
талі 2018 року граничного розміру доходу для 
переходу або до «вищої» групи, або на загальну 
систему

п. 293.8 ПК

Звіту про суми нарахованої за-
робітної плати (доходу, грошо-
вого забезпечення, допомоги, 
компенсації) застрахованих осіб 
та суми нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня до органів доходів і зборів за 
березень 2018 року
(форма № Д4 (місячна))

Подають приватні підприємці, які використовують 
працю фізосіб на умовах трудових договорів 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 форму-
вання та подання страху-
вальниками звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхуван-
ня, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України 
від 14 квітня 2015 року № 435 
(далі — Порядок № 435)

Податкової декларації з ПДВ за 
березень 2018 року

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

Декларації акцизного податку за 
березень 2018 року

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

п. 223.2 ПК

Податкової декларації з плати за 
землю (земельний податок та/
або орендна плата за земельні 
ділянки державної або комуналь-
ної власності) за березень 2018 
року

Подають ФОП, які застосовують місячний період 
та сплачують плату за землю за підприємницьки-
ми правилами.
Увага! Підприємці, які застосовують річний 
звітний період, звільняються від щомісячного 
декларування

п. 286.3 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстави
Закінчується строк подання до Фонду соціального страхування:

Звіту по коштах загально обо-
в’язкового державного соціаль-
ного страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими 
похованням, за І квартал 2018 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 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням, 
затвердженого постановою 
Правління Фонду «непрацез-
датності» від 18 січня 2011 
року № 4 (далі — Порядок № 4)

27 КВІТНЯ/п’ятниця
Закінчується строк сплати:
Податку на доходи фізичних осіб 
з нарахованого (але не випла-
ченого) доходу за березень 2018 
року

Сплачують податкові агенти — якщо до 27 квітня 
2018 року не будуть виплачені нараховані за бе-
резень 2018 року доходи фізособам, що обклада-
ються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з нараховано-
го (але не виплаченого) доходу 
за березень 2018 року

Сплачують податкові агенти — якщо до 27 квітня 
2018 року не будуть випла чені нараховані за 
березень 2018 року доходи фізичним особам, що 
обкладаються військовим збором

пп. 168.1.5, п. 16-1 підрозділу 
10 розділу XX ПК

ПДВ за березень 2018 року Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ 
з місячним звітним періодом п. 57.1, п. 203.2 ПК

Акцизного податку за березень 
2018 року

Сплачують підприємці — платники акцизного по-
датку, 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 березень 2018 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 тимча-

совою втратою 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 

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

строк випадає на вихідний, сплатити треба заздалегідь). Але якщо останній день строку подання 
податкової декларації перенесено на перший робочий день після вихідного або святкового дня, 
то десятиденний строк для сплати податку/збору (крім ПДВ) слід рахувати від фактичної дати 
граничного строку для подання звіту за відповідний період. Це підтверджує консультація ДФСУ із 
«ЗІР» (підкатегорія 135.04).


