ПОДАТКОВИЙ
КАЛЕНДАР
ПІДПРИЄМЦІВ
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
НА ЛЮТИЙ 2019 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.
Останній строк

На кого це поширюється

Підстава

11 ЛЮТОГО/понеділок
Закінчується строк сплати:

Єдиного внеску на загальнообов’яз
кове державне соціальне страхуван
ня з доходів фізичних осіб — підпри
ємців «за себе» за 2018 рік

Сплачують остаточну суму ЄСВ «за себе»
за 2018 рік підприємці на загальній системі
оподаткування. Адже ДФСУ («ЗІР», підкатегорія
301.04.02) зазначає: «Термін сплати зобов’язань,
визначених фізичними особами — підприємцями на загальній системі, у Звіті настає в день
подання такого Звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати його подання
включно»

абз. 3 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
(далі — Закон № 2464)

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації про майновий
стан і доходи за 2018 рік

Подають приватні підприємці за «загальносистем
ний» період (у тому числі приватні підприємці, які
у 2018 році змінювали систему оподаткування: зі
спрощеної на загальну чи навпаки).
До цього звіту загальносистемники включають
усі отримані доходи (як підприємницькі, так і
«громадянські»)
Подають усі підприємці незалежно від системи
оподаткування.

Звіту про суми нарахованого
доходу застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску (форма № Д5 (річна)) за 2018 рік

Виняток з правил: від обов’язкової сплати ЄСВ
«за себе» та подання Звіту № Д5 звільняються
ФОП, які є особами, які отримують пенсію за
віком, або є особами з інвалідністю, або досягли
віку, встановленого ст. 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV,
та отримують відповідно до закону пенсію або
соціальну допомогу (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464)

пп. 49.18.5, п. 177.11
Податкового кодексу
України (далі — ПК)

п. 2 р. ІІІ Порядку фор
мування та подання
страхувальниками звіту
щодо сум нараховано
го єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування, затвер
дженого наказом
Мінфіну від 14 квітня
2015 року № 435 (далі —
Порядок № 435)

Подають платники єдиного податку 3-ї групи.
Податкової декларації платника
єдиного податку — фізичної особи — Ще цю звітність у такий строк подають підприємці
на 1-й та 2-й групі, які переходять з 1 січня 2019
підприємця за 2018 рік
року на загальну систему або на підвищену групу

пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК

Подають (разом з податковою декларацією
платника єдиного податку за 2018 рік) єдинники
3-ї групи у разі зміни податкової адреси та/або
місця провадження господарської діяльності у IV
кварталі 2018 року

пп. 49.18.2, п. 298.6 ПК

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

Увага! При зміні видів діяльності платникам єдиного податку на третій групі також потрібно подавати заяву
(за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20 грудня 2011 року № 1675). 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
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ
Останній строк
Податкової декларації з ПДВ
за IV квартал 2018 року

На кого це поширюється
Подають приватні підприємці — платники ПДВ
із квартальним звітним періодом

Підстава
пп. 49.18.2, п. 202.2 ПК

Для тих єдинників — платників ПДВ, які бажають
подавати звіт не щомісячно, а щоквартально
Заяви про вибір квартального
звітного (податкового) періоду
з податку на додану вартість
у 2019 році

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

пп. 49.18.1, п. 202.2 ПК

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

Подають підприємці, незалежно від системи
оподаткування, які здійснюють нарахування/
виплату доходу на користь фізосіб

пп. 49.18.2,
пп. «б» п. 176.2 ПК

Податкової декларації збору за
місця для паркування транспортних
засобів за 2018 рік

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 туристич
ного збору за 2018 рік

Подають приватні підприємці, які є платниками
туристичного збору

пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК

Звіту про суми податкових пільг
за IV 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

Податкової декларації з рентної
плати за IV 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 спеці
альне використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої в
порядку рубок головного користуван
ня (додаток 8 до декларації)
за IV квартал 2018 року
Розрахунку з рентної плати за спеці Подають приватні підприємці при використанні
альне використання лісових ресурсів лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів
в частині деревини, заготовленої
в порядку рубок головного користу
вання) (додаток 9 до декларації) за
IV квартал 2018 року
Розрахунку з рентної плати
за корист ування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням корис
них копалин (додаток 3 до декларації), за IV квартал 2018 року

Подають підприємці, які є платниками рентної
плати за користування надрами в цілях, не
пов’язаних з видобуванням корисних копалин
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ПОДАТКОВИЙ
КАЛЕНДАР
ПІДПРИЄМЦІВ
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Останній строк
Податкової декларації екологічного
податку за IV квартал 2018 року

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

На кого це поширюється
Подають підприємці, які є платниками
екологічного податку

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
своїм місцем знаходження

Підстава
пп. 49.18.2, п. 250.2 ПК
п. 3 наказу Мінфіну
«Про затвердження
форми декларації про
валютні цінності, до
ходи та майно, що нале
жать резиденту України
і знаходяться за її межа
ми» від 25 грудня 1995
року № 207, лист ДПСУ
від 12 березня 2012 року
№ 6994/7/22-3317

15 ЛЮТОГО/п’ятниця
Закінчується строк подання до податкових органів:
Звіту про використання книг
обліку розрахункових операцій
(розрахункових книжок) за січень
2019 року (форма № ЗВР-1)
Довідки про використані розрахунко
ві книжки за січень 2019 року

п. 7 ст. 3 Закону Украї
ни «Про застосування
реєстраторів розрахун
Звіт за формою № ЗВР-1 подають суб’єкти
господарювання щодо всіх КОРО, зареєстрованих кових операцій у сфері
на господарські одиниці, які ведуться разом із
торгівлі, громадського
розрахунковими книжками
харчування та послуг»
від 6 липня 1995 року
№ 265/95-ВР
19 ЛЮТОГО/вівторок

Закінчується строк сплати:
Податку на додану вартість
за IV квартал 2018 року

Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ
з квартальним звітним періодом

п. 57.1 ПК

Закінчується строк подання до податкових органів:
Податкової декларація платника
єдиного податку четвертої групи
на 2019 рік НОВА ФОРМА

Подають ФОП — платники єдиного податку
4 групи (сільгосптоваровиробники)

пп. 298.8.1 ПК

20 ЛЮТОГО/середа
Закінчується строк сплати:
Єдиного податку за лютий
2019 року (авансові внески)

Сплачують єдинники 1-ї та 2-ї груп (у разі щомісячної сплати єдиного податку)

п. 295.1 ПК

ЄСВ («зверху») з доходів
(нарахованих, але не виплачених)
фізосіб за січень 2019 року

ЄСВ («зверху») сплачують підприємці (незалежно
від системи оподаткування), які нарахували, але
не виплатили до 20 лютого 2019 року:
— зарплату працівникам за січень 2019 року;
— винагороду громадянам за надання послуг/ви
конання робіт за цивільно-правовими договорами
(якщо акт підписано у січні 2019 року)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464

Закінчується строк подання до податкових органів:
Заяви про застосування спрощеної
системи оподаткування (щодо «січ
невих» змін) (форму заяви
затверджено наказом Міністерст
ва фінансів України від 20 грудня
2011 року № 1675)

10

Подають єдинники 1-ї та 2-ї груп у разі зміни в
січні 2019 року податкової адреси суб’єкта гос
подарювання, місця провадження та/або видів
господарської діяльності
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п. 298.5 ПК
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ
Останній строк

На кого це поширюється

Підстава

Податкової декларації з плати за
землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власнос
ті) на 2019 рік

Подають ФОП, які застосовують річний період, що
звільняє від обов’язку подання місячних податко
вих декларацій.
п. 286.2 ПК
Цей звіт подають лише ті ФОП, які сплачують пла
ту за землю за підприємницькими правилами

Податкової декларації з плати за
землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власнос
ті) за січень 2019 року

Подають ФОП, які застосовують місячний
період, що звільняє від обов’язку подання річної
податкової декларації.

Податкової декларації з ПДВ
за січень 2019 року

Подають приватні підприємці — платники ПДВ
з місячним звітним періодом

пп. 49.18.1, п. 203.1 ПК

Декларації акцизного податку
за січень 2019 року

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

пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК

Звіту про суми нарахованої заробіт
ної плати (доходу, грошового забезпе
чення, допомоги, надбавки, компен
сації) застрахованих осіб та суми
нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне со
ціальне страхування за січень 2019
року (форма № Д4 (місячна))

Подають приватні підприємці, які використовують
працю фізосіб на умовах трудового договору та/
або за цивільно-правовими договорами (крім
п. 1 р. III Порядку № 435
укладеного з ФОП-виконавцем, якщо виконані
роботи/надані послуги відповідають його видам
діяльності, зазначеним у витягу з ЄДР)

Цей звіт подають лише ті ФОП, які сплачують пла
ту за землю за підприємницькими правилами

пп. 49.18.1, п. 286.3 ПК

21 ЛЮТОГО/четвер
Закінчується строк сплати:
Податку на доходи фізичних осіб
«за себе» за 2018 рік

Сплачують приватні підприємці на загальній систе
мі оподаткування на підставі податкової деклара
п. 57.1 ПК
ції про майновий стан і доходи

Військового збору «за себе»
за 2018 рік

Сплачують приватні підприємці на загальній
системі оподаткування на підставі податкової
декларації про майновий стан і доходи

п. 57.1 ПК

Єдиного податку за IV квартал
2018 року

Сплачують підприємці-єдинники 3-ї групи (як за
базовою, так і за 15%-ю ставкою єдиного податку), а також платники єдиного податку 1-ї та
2-ї груп за ставкою 15% (у разі порушення законодавства про спрощену систему)

п. 57.1, п. 295.3,
п. 295.7 ПК

Екологічного податку за IV квартал
2018 року

Сплачують підприємці, які є платниками
екологічного податку

п. 57.1 ПК

Рентної плати за користування надра
ми в цілях, не пов’язаних з видобуван
ням корисних копалин, за IV 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

Рентної плати за спеціальне викорис
тання лісових ресурсів за IV квартал
2018 року

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

п. 57.1 ПК

Збору за місця для паркування
трансп ортних засобів за IV квартал
2018 року

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

п. 57.1, п. 268-1.5 ПК

Туристичного збору за IV квартал
2018 року

Сплачують підприємці, які є платниками
туристичного збору

п. 57.1, пп. 268.7.1 ПК
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ПОДАТКОВИЙ
КАЛЕНДАР
ПІДПРИЄМЦІВ
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Останній строк

На кого це поширюється

Підстава

28 ЛЮТОГО/четвер
Закінчується строк подання до Фонду соціального захисту інвалідів:

Звіту про зайнятість і працевлашту
вання інвалідів за 2018 рік
(форма № 10-ПІ)

Подають приватні підприємці-роботодавці, у яких
за основним місцем працює 8 і більше працівників

п. 2.1 Інструкції щодо
заповнення форми
№ 10-ПІ (річна) «Звіт
про зайнятість і праце
влаштування інвалідів»,
затвердженої наказом
Мінпраці України від 10
лютого 2007 року № 42

1 березня/п’ятниця
Закінчується строк сплати:
ПДВ за січень 2019 року

Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ
із місячним звітним періодом

Податку на доходи фізичних осіб
з доходів (нарахованих, але не
виплачених) за січень 2019 року

Сплачують податкові агенти (у тому числі фізособи — приватні підприємці на всіх системах оподаткування) — якщо до 1 березня 2019 року не
п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК
будуть виплачені нараховані за січень 2019 року
доходи фізособам, які обкладаються ПДФО

Військового збору з доходів (нарахованих, але не виплачених) за січень
2019 року

Сплачують податкові агенти (у тому числі фізичні
особи — приватні підприємці на всіх системах
оподаткування) — якщо до 1 березня 2019 року
не будуть виплачені нараховані за січень 2019
року доходи фізичним особам, які обкладаються
військовим збором

п. 57.1, пп. 168.1.5,
п. 16-1 підрозділу 10
розділу XX ПК

Акцизного податку за січень
2019 року

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

п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК

Плати за землю за січень
2019 року

При сплаті за «підприємницькими» правилами

п. 57.1, п. 287.3,
п. 287.4 ПК

п. 57.1, п. 203.2 ПК

Закінчується строк подання до податкових органів:
Податкової декларації платника
Подають приватні підприємці — платники єдиного
єдиного податку — фізичної особи —
податку 1-ї та 2-ї групи
підприємця за 2018 рік

пп. 49.18.3, п. 296.2 ПК

Примітки редакції

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: податкової декларації (п. 49.20 ПК); ЄСВ-звітності (п. 14 р. II Порядку
№ 435).
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 про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20 квітня 2015 року № 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 виходячи із фактичної дати граничного строку для подання звіту за відповідний період.
Це підтверджує консультація ДФСУ із «ЗІР» (підкатегорія 135.04).
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