ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
НА ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ
У календарі наведено найпопулярніші 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.
Увага!
1. З метою створення сприятливих умов для святкування 1 травня 2018 року (День праці)
уряд (розпорядження КМУ від 11 січня 2018 року № 1-р) рекомендує роботодавцям перенести для
працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями, робочий
день із понеділка 30 квітня на суботу 5 травня 2018 року.
НБУ (рішення Правління НБУ від 13 лютого 2018 року № 89-рш) також переносить роботу
системи електронних платежів із 30 квітня на 5 травня 2018 року.
2. Ще слід зазначити, що 27 травня 2018 року (Трійця) збігається з вихідним днем (за умови праці за п’ятиденним робочим тижнем), тому цей вихідний день переносять на 28 травня
2018 року (ст. 67 Кодексу законів про працю України).
Останній строк

На кого це поширюється

Підстава

2 ТРАВНЯ/середа
Закінчується строк подання до податкових органів

Податкової декларації про майновий
стан і доходи за 2017 рік

Подають підприємці на єдиному податку у разі наявності «громадянських» доходів (тобто не пов’язаних
зі здійсненням підприємницької діяльності), які підпп. 49.18.4 Податкового
лягають обов’язковому декларуванню.
Нагадаємо, що загальносистемники повинні були кодексу України (далі —
відобразити усі підприємницькі та «громадянські» ПК)
доходи у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним)

Увага! На 2 травня відкладається граничний термін подання, оскільки 30 квітня переносять на 5 травня
10 ТРАВНЯ/четвер
Закінчується строк подання до податкових органів (див. нижче п. 2 Приміток редакції):
Податкової декларації з ПДВ
за I квартал 2018 року

Подають приватні підприємці — платники ПДВ із
квартальним звітним періодом

пп. 49.18.2, п. 202.2 ПК

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на
користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за I квартал 2018
року (ф. № 1ДФ)

Подають підприємці, незалежно від системи оподаткування, які здійснюють нарахування/виплату
доходу на користь фізосіб, нарахування/сплату
ПДФО чи військового збору

пп. 49.18.2,
пп. «б» п. 176.2 ПК

Податкової декларації про майновий
стан і доходи за I квартал 2018 року

Подають приватні підприємці, які здійснили держреєстрацію та якийсь час перебували на загальній
системі у I кварталі 2018 року або змінили систему пп. 49.18.5, пп. 177.5.2 ПК
оподаткування (зі спрощеної на загальну) з 1 січня
2018 року

Подають платники єдиного податку 3-ї групи. Ще
Податкової декларації платника
цю звітність у такий же строк подають підприємєдиного податку — фізичної особи —
пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК
ці на 1-й та 2-й групі, які перейшли з 1 квітня 2018
підприємця за I квартал 2018 року
року на загальну систему або на підвищену групу
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НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОДАТКОВИЙ
КАЛЕНДАР
ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк
Заяви про застосування спрощеної
системи оподаткування (за формою,
затвердженою наказом Мінфіну від
20 грудня 2011 року № 1675)

На кого це поширюється

Підстава

Подають (разом з податковою декларацією платника єдиного податку за I квартал 2018 року) єдинники 3-ї групи у разі зміни податкової адреси та/ пп. 49.18.2, п. 298.6 ПК
або місця провадження господарської діяльності
у I кварталі 2018 року

Увага! При зміні видів діяльності платникам єдиного податку на третій групі також потрібно подавати заяву.
У ПК не зазначено, у який строк це робити. Тому податківці в «ЗІР» (підкатегорія 107.12) вказали, що в разі зміни
видів господарської діяльності третьогрупники разом із декларацією за податковий період (у якому відбулися
такі зміни) повинні подати заяву про внесення змін до Реєстру платників єдиного податку

Звіту про суми податкових пільг
за I квартал 2018 року

Подають приватні підприємці, які не сплачують
податки/збори у зв’язку з одержанням податкових
пільг

п. 3 Порядку обліку сум
податків та зборів, не
сплачених суб’єктом
господарювання до
бюджету у зв’язку з
отриманням податкових
пільг, затвердженого
постановою КМУ від 27
грудня 2010 року № 1233

Декларації про валютні цінності,
доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її
межами, за I квартал 2018 року

Подають підприємці, яким належать валютні
цінності, доходи та майно, що знаходяться за
межами України.
Декларування валютних цінностей, доходів та
майна здійснюється ФОП в Національному банку
України та в державних податкових інспекціях за
місцем знаходження суб’єктів підприємницької
діяльності

п. 3 наказу Мінфіну
«Про затвердження
форми декларації про
валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України
і знаходяться за її межами» від 25 грудня 1995
року № 207

Податкової декларації екологічного
податку за I квартал 2018 року

Подають підприємці, які є платниками екологічного податку

пп. 49.18.2, п. 250.2 ПК

Увага! Якщо платник екологічного податку не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен не пізніше 10 травня
2018 року повідомити про це контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта для обчислення екологічного податку. Якщо
цього не зробити, то платник зобов’язаний подавати «податкові екодекларації» (п. 250.9 ПК)
Податкової декларації збору за
місця для паркування транспортних
засобів за I квартал 2018 року

Подають приватні підприємці, які є платниками
збору за місця для паркування транспортних
засобів

пп. 49.18.2, п. 268-1.5 ПК

Податкової декларації з туристичного збору за I квартал 2018 року

Подають приватні підприємці, які є платниками
туристичного збору

пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК

Податкової декларації з рентної
плати за I квартал 2018 року

Подають підприємці, які є платниками рентної
плати

пп. 49.18.2, ст. 257 ПК

Додатки до податкової декларації з рентної плати:
Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики (додаток 7 до деПодають приватні підприємці відповідний звіт
кларації) за I квартал 2018 року
залежно від виду використання водних ресурсів
Розрахунку з рентної плати за спеці
альне використання води (додаток 5
до декларації) за І квартал 2018 року

пп. 49.18.2 , п. 255.12,
ст. 257 ПК

Увага!
1. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації) за І квартал не подається (пп. 255.11.16 ПК).
2. З 1 січня 2018 року платниками рентної платі за спеціальне використання води є тільки первинні водокористувачі (п. 255.1 ПК)
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Останній строк
Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої
в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації)
за І квартал 2018 року
Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої
в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації)
за І квартал 2018 року
Розрахунку з рентної плати за
користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних
копалин (додаток 3 до декларації),
за I квартал 2018 року

На кого це поширюється

Підстава

Подають приватні підприємці при використанні
лісових ресурсів

пп. 49.18.2, п. 256.12,
ст. 257 ПК

Подають підприємці, які є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин

пп. 49.18.2, п. 253.6,
ст. 257 ПК

15 ТРАВНЯ/вівторок
Закінчується строк подання до податкових органів:
Звіту про використання книг обліку
розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)
за квітень 2018 року
Довідки про використані розрахун
кові книжки за квітень 2018 року

Звіт за формою № ЗВР-1 подають суб’єкти господарювання щодо всіх КОРО, зареєстрованих 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 липня 1995 року
№ 265/95-ВР

18 ТРАВНЯ/п’ятниця
Закінчується строк сплати (див. нижче п. 1 Приміток редакції):
Податку на додану вартість за I квар- Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ з
тал 2018 року
квартальним звітним періодом

п. 57.1 ПК

Єдиного податку за травень 2018
року (авансові внески)

п. 295.1 ПК

Єдиного податку за I квартал 2018
року

Сплачують єдинники 1-ї та 2-ї груп (у разі щомісячної сплати єдиного податку)
Сплачують приватні підприємці — платники
єдиного податку 3-ї групи (як за базовою, так і за
15%-ю ставкою єдиного податку)

п. 295.3 ПК

Єдиного податку з сум доходів, що
оподатковуються за ставкою 15% та
отримані в I кварталі 2018 року

Сплачують платники єдиного податку 1-ї та 2-ї
груп

п. 295.7 ПК

Екологічного податку за I квартал
2018 року

Сплачують підприємці, які є платниками екологічного податку

п. 57.1 ПК

Рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,
за I квартал 2018 року
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
за I квартал 2018 року

Сплачують підприємці, які є платниками рентної плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин

п. 57.1 ПК

Сплачують підприємці, які є платниками рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів

п. 57.1 ПК

Рентної плати за спеціальне використання води за I квартал 2018 року

Сплачують підприємці, які використовують водні
ресурси

п. 57.1 ПК

Збору за місця для паркування
транспортних засобів за I квартал
2018 року

Сплачують підприємці, які є платниками збору за
п. 57.1, п. 268-1.5 ПК
місця для паркування транспортних засобів
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НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОДАТКОВИЙ
КАЛЕНДАР
ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк
Туристичного збору за I квартал 2018
року

На кого це поширюється

Підстава

Сплачують підприємці, які є платниками туристичп. 57.1, пп. 268.7.1 ПК
ного збору

Закінчується строк подання до податкових органів:
Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (щодо
«квітневих» змін) (форму заяви затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 20 грудня 2011
року № 675)

Подають єдинники 1-ї та 2-ї груп у разі зміни в
квітні 2018 року податкової адреси суб’єкта госпоп. 298.5 ПК
дарювання, місця провадження та/або видів господарської діяльності
21 ТРАВНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати (див. нижче п. 1 Приміток редакції):

ЄСВ («зверху») сплачують підприємці (незалежно
від системи оподаткування), які нарахували, але
ЄСВ («зверху») з доходів (нарахова- не виплатили до 21 травня 2018 року:
них, але не виплачених) фізосіб за — зарплату працівникам за квітень 2018 року;
квітень 2018 року
— винагороду громадянам за надання послуг/виконання робіт за цивільно-правовими договорами
(якщо акт підписано у квітні 2018 року)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону
України «Про збір та
облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від
8 липня 2010 року
№ 2464-VI, пп. 6 п. 3
р. IV Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування, затвердженої наказом Мінфіну
від 20 квітня 2015 року
№ 449 (далі — Інструкція № 449)

Закінчується строк подання до податкових органів (див. нижче п. 2 Приміток редакції):
Податкової декларації з ПДВ за
квітень 2018 року

Подають приватні підприємці — платники ПДВ з
місячним звітним періодом

пп. 49.18.1, п. 203.1 ПК

Декларації акцизного податку за
квітень 2018 року

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

пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК

Подають приватні підприємці, які використовують працю фізосіб на умовах трудового договору
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 формування та подання
страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування, затвер
дженого наказом Мін
фіну від 14 квітня 2015
року № 435 (далі — Порядок № 435)

Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів
і зборів за квітень 2018 року (форма
№ Д4 (місячна))

Податкової декларації з плати за
землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності) за квітень 2018 року

18

Подають ФОП, які застосовують місячний період,
що звільняє від обов’язку подання річної податкової декларації.
Цей звіт подають лише ті ФОП, які сплачують плату за землю за підприємницькими правилами
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пп. 49.18.1, п. 286.3 ПК
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
Останній строк

На кого це поширюється

Підстава

30 ТРАВНЯ/середа
Закінчується строк сплати (див. нижче п. 1 Приміток редакції):
ПДВ за квітень 2018 року

Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ із
п. 57.1, п. 203.2 ПК
місячним звітним періодом

Податку на доходи фізичних осіб з
нарахованого (але не виплаченого)
доходу за квітень 2018 року

Сплачують податкові агенти (у тому числі фіз
особи — приватні підприємці на всіх системах
оподаткування) — якщо до 30 травня 2018 року п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК
не будуть виплачені нараховані за квітень 2018
року доходи фізособам, які обкладаються ПДФО

Військового збору з нарахованого
(але не виплаченого) доходу за квітень 2018 року

Сплачують податкові агенти (у тому числі фізичні особи — приватні підприємці на всіх системах
п. 57.1, пп. 168.1.5,
оподаткування) — якщо до 30 травня 2018 року не
п. 16-1 підрозділу 10
будуть виплачені нараховані за квітень 2018 року
розділу XX ПК
доходи фізичним особам, які обкладаються військовим збором

Плати за землю за квітень 2018 року

При сплаті за «підприємницькими» правилами

п. 57.1, п. 287.3, п. 287.4
ПК

31 ТРАВНЯ/четвер
Закінчується строк сплати (див. нижче п. 1 Приміток редакції):
Акцизного податку за квітень 2018
року

Сплачують приватні підприємці — платники
акцизного податку, в тому числі при роздрібному
продажу

п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК

Примітки редакції

1. 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, то 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 роз’яснення ДФСУ в «ЗІР», підкатегорія 135.04).
2. Щодо перенесення строків подання звітності
Якщо останній день строку подання звітності припадає на неробочий (вихідний або
святковий) день, то він, зокрема, переноситься на перший робочий день для: податкової
декларації (п. 49.20 ПК); ЄСВ-звітності (п. 14 р. II Порядку № 435).
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