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НОВИНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА КВІТЕНЬ 2019 РОКУ

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

Останній строк На кого це поширюється Підстави

9 КВІТНЯ/вівторок 

Закінчується строк подання до Фонду соціального страхування:

Звіт по заборгованості страху-
вальника зі сплати страхових 
коштів до Фонду соціального  
страхування України за І квартал 
2019 року

Заповнюється страхувальниками, які мають за-
боргованість зі сплати страхових коштів до Фонду 
соціального страхування України, починаючи зі 
звіту за I квартал 2019 року, та щокварталу пода-
ється до повного її погашення 

Постанова правління Фонду 
соціального страхування 
України «Про деякі питан-
ня обліку заборгованості 
страхувальників зі сплати 
страхових коштів до Фонду 
соціального страхування 
України» від 12 грудня  
2018 року № 28

12 КВІТНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Адміністративно-господарські санк-
ції до Фонду соціального захисту 
інвалідів за 2018 рік

Санкції повинні сплатити приватні підприємці — 
роботодавці, які не виконали норматив праце-
влаштування інвалідів (4% середньооблікової 
чисельності штатних працівників облікового 
складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 праців-
ників за основним місцем, — у кількості одного 
робочого місця).
Якщо ФОП-роботодавець є особою з інвалідністю, 
то він зараховується у виконання цього нормативу

ст. 20 Закону України «Про 
основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю  
в Україні» від 21 березня 
1991 року № 875-XII

15 КВІТНЯ/понеділок

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг об-
ліку розрахункових операцій (роз-
рахункових книжок) за березень 
2019 року (форма № ЗВР-1)

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 109.12) повідомляє: 
Звіт за формою № ЗВР-1 слід подавати до конт-
ролюючих органів щодо всіх книг обліку розрахун-
кових операцій (далі — КОРО), зареєстрованих на 
господарську одиницю, та щодо КОРО, зареєст-
рованих на РРО, у разі використання розрахун-
кових книжок на період виходу з ладу РРО та/або 
відключення електроенергії. В такому випадку в 
складі Звіту за формою № ЗВР-1 подається Довід-
ка про використані розрахункові книжки

п. 7 ст. 3 Закону України 
«Про застосування реєст-
раторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування 
та послуг» від 6 липня  
1995 року № 265/95-ВРДовідки про використані розрахун-

кові книжки за березень 2019 року 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ 2019 РОКУ
Державна служба статистики України повідомила, що індекс інфляції (індекс споживчих цін) за 

лютий 2019 року — 100,5% (у відсотках до попереднього місяця).

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ



НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

12 КОНСУЛЬТАНТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ № 5 (413) березень 2019

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

19 КВІТНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

ПДФО «за себе» за І квартал 2019 
року (для підприємців на загаль-
ній системі)

Авансові платежі ПДФО «за себе» за І квартал 
2019 року приватні підприємці на загальній сис-
темі оподаткування розраховують самостійно на 
підставі фактичних даних у Книзі обліку доходів і 
витрат

пп. 177.5.1 Податкового ко-
дексу України (далі — ПК)

Єдиного податку за квітень  
2019 року

Сплачують єдинники 1 та 2 груп (у разі 
щомісячної сплати єдиного податку) п. 295.1 ПК

ЄСВ «за себе» за І квартал  
2019 року (для підприємців  
на спрощеній системі)

Сплачують усі платники єдиного податку (не-
залежно від обраної групи). Вони зобов’язані за 
кожний місяць самостійно визначити базу для 
нарахування ЄСВ, але не більше максимальної 
величини для обчислення ЄСВ (15 мінзарплат) 
та не менше мінімальної зарплати.
Увага! Сума ЄСВ «за себе» для платників 
єдиного податку на усіх групах (якщо єдинник 
сплачує ЄСВ у розмірі мінімального страхового 
внеску) за І квартал 2019 року становить: 4173 
грн. х 22% (січень) + 4173 грн. х 22% (лютий) + 
4173 грн. х 22% (березень) = 2754,18 грн. (4173 
грн. — це мінімальна зарплата у 2019 році)

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
України «Про збір та об-
лік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання» від 8 липня 
2010 року № 2464-VI 
(далі — Закон № 2464)

ЄСВ «за себе» за І квартал  
2019 року (для підприємців  
на загальній системі)

Загальносистемники повинні сплачувати ЄСВ 
«за себе» у сумі не менше за розмір мінімаль-
ного страхового внеску за кожний окремий 
місяць. При цьому, якщо загальносистемник не 
отримав чистого доходу (прибутку) у звітному 
кварталі або окремому місяці звітного кварталу, 
то він зобов’язаний за кожний такий місяць са-
мостійно визначити базу для нарахування ЄСВ, 
але не більше максимальної величини для 
обчислення ЄСВ (15 мінзарплат) та не менше 
мінімальної зарплати.
Мінімальна сума ЄСВ «за себе» за І квартал 
2019 року для загальносистемників: 4173 грн. х 
22% (січень) + 4173 грн. х 22% (лютий) + 4173 
грн. х 22% (березень) = 2754,18 грн. (4173 грн. — 
це мінімальна заробітна плата у 2019 році).
Але за підсумками року треба провести роз-
рахунок ЄСВ виходячи з чистого доходу за міся-
ці, у яких загальносистемник був на обліку як 
платник ЄСВ. Його результат відображають у 
формі № Д5

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
№ 2464

Закінчується строк подання до податкових органів:

Заяви про застосування спроще-
ної системи (щодо «березневих» 
змін) (форму заяви затверджено 
наказом Мінфіну України від 20 
грудня 2011 року № 1675)

Подають єдинники 1 та 2 груп у разі зміни у 
березні 2019 року податкової адреси суб’єкта 
господарювання, місця провадження та/або ви-
дів 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 І квар-
талі 2019 року граничного розміру доходу для 
переходу або до «вищої» групи, або на загальну 
систему

п. 293.8 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

22 КВІТНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати (див. абз. 1 п. 2 Приміток редакції):

ЄСВ («зверху») з нарахованого 
(але не виплаченого) фізособам 
доходу за березень 2019 року 

ЄСВ («зверху») сплачують приватні підприємці 
(незалежно від системи оподаткування), які нара-
хували, але не виплатили до 22 квітня 2019 року:
— зарплату працівникам за березень 2019 року;
— винагороду громадянам за надання послуг/ви-
конання робіт за цивільно-правовими договора-
ми (якщо акт з виконавцем підписано у березні 
2019 року)

пп. 6 п. 3 р. IV Інструкції 
про порядок нарахування 
і сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування, затвердженої 
на ка зом Мінфіну України від 
20 квітня 2015 року № 449 
(далі — Інструкція № 449)

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

Звіту про суми нарахованої за-
робітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, надбавки, 
компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (форма  
№ Д4 (місячна)) за березень  
2019 року

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 внес-
ку на загальнообов’язкове 
державне соціальне стра-
хування, затвердженого на-
казом Міністерства фінансів 
України від 14 квітня 2015 
року № 435 (далі — Порядок 
№ 435)

Податкової декларації з ПДВ 
за березень 2019 року  

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

Декларації акцизного податку 
за березень 2019 року 

Подають 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 комунальної 
власності) за березень 2019 року 

Подають приватні підприємці, які застосовують 
місячний період та сплачують плату за землю за 
«підприємницькими» правилами.
Увага! Підприємці, які застосовують річний 
звітний період, звільняються від щомісячного 
декларування

п. 286.3 ПК

26 КВІТНЯ/п’ятниця*

Закінчується строк сплати (див. абз. 2 п. 2 Приміток редакції):

Податку на доходи фізичних осіб з 
нарахованого (але не виплачено-
го) доходу за березень 2019 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 26 квітня 
2019 року не будуть виплачені нараховані за 
березень 2019 року доходи фізособам, що об-
кладаються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з нарахованого 
(але не виплаченого) доходу за 
березень 2019 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 26 квітня 
2019 року не будуть виплачені нараховані за 
березень 2019 року доходи фізичним особам, що 
обкладаються військовим збором

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

* Згідно із розпорядженням КМУ від 10 січня 2019 року № 7-р (далі — Розпорядження № 7-р) роботодавцям (за винятком 
органів Пенсійного фонду України, Укрпошти, Держказначейслужби та банківських установ) рекомендовано для працівників 
(яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю) перенести робочий день з 
вівторка 30 квітня на суботу 11 травня 2019 року. Якщо роботодавці скористаються Розпорядженням № 7-р, то виникне 
5 вихідних із 27 квітня по 1 травня 2019 року (27 квітня — субота, а 28 квітня — неділя (Великдень), тому вихідним буде 29 
квітня — понеділок, а 1 травня 2019 році — середа (День праці)). 

Як правило, порядок роботи банківської системи Нацбанк синхронізує з розпорядженнями КМУ щодо перенесення робо-
чих днів. Зараз поки немає інформації від НБУ щодо регламенту роботи системи електронних платежів на «квітнево-трав-
неві» свята. Тому до появи офіційного документа рекомендуємо підприємцям сплатити податки/збори не до 30 квітня, а 
не пізніше 26 квітня 2019 року.
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

ПДВ за березень 2019 року Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ 
з місячним звітним періодом п. 57.1, п. 203.2 ПК

Плати за землю (земельний по-
даток та/або орендна плата за 
землі державної або комунальної 
власності) за березень 2019 року 

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

Єдиного податку платниками  
4 групи за I квартал 2019 року

Сплачують ФОП-єдинники (аграрії) 4 групи.
Увага! Фізичні особи — підприємці, які про-
вадять діяльність виключно в межах фер-
мерського господарства (за умови виконання 
сукупності певних вимог)

пп. 295.9.2, пп. 295.9.3 ПК

Туристичний збір за квітень 2019 
року

Платники, які сплачують туристичний збір що-
місяця авансовими внесками пп. 268.7.1 ПК

Акцизного податку за березень 
2019 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

2 ТРАВНЯ/четвер

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

Податкової декларації  
про майновий стан 
і доходи за 2018 рік**

Звіт подають, зокрема, громадяни (у тому числі 
ті, які зареєстровані підприємцями на єдиному 
податку) в разі наявності у них громадянських 
доходів (тобто не пов’язаних зі здійсненням 
підприємницької діяльності), які підлягають 
обов’язковому декларуванню).
Нагадаємо, що загальносистемники повинні відо-
бразити усі підприємницькі та «громадянські» 
доходи у річній податковій декларації про майно-
вий стан і доходи (граничний строк: не пізніше 40 
календарних днів після закінчення звітного року)

пп. 49.18.4 ПК

** Згідно із Розпорядженням № 7-р роботодавцям (за винятком органів Пенсійного фонду України, Укрпошти, Держ-
казначейслужби та банківських установ) рекомендовано для працівників (яким установлено п’ятиденний робочий тиж-
день із двома вихідними днями в суботу та неділю) перенести робочий день з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня 
2019 року. 

Якщо роботодавці скористаються Розпорядженням № 7-р, то виникне 5 вихідних із 27 квітня по 1 травня 2019 року 
(27 квітня — субота, а 28 квітня — неділя (Великдень), тому вихідним буде 29 квітня — понеділок, а 1 травня 2019 році — 
середа (День праці)). 

У зв’язку з вищезазначеним подати звітність підприємцям треба не до 1 травня, а не пізніше 2 травня 2019 року.

Примітки редакції

1. Щодо перенесення строків подання звітності
Якщо останній день строку подання звітності припадає на неробочий (вихідний або святко-

вий) день, то він переноситься на перший після нього робочий день для:
•	 податкових декларацій (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 № 449).
Для податків/зборів таке перенесення не передбачене законодавством (тобто якщо гранич-

ний строк припадає на вихідний, сплатити треба заздалегідь).


