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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА ЖОВТЕНЬ 2020 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 Підстави

15 ЖОВТНЯ/четвер

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг 
обліку розрахункових операцій 
(розрахункових книжок) 
за вересень 2020 року 
(форма № ЗВР-1)

Звітність за формою № ЗВР-1 подається 
до контролюючих органів щодо всіх КОРО, 
зареєстрованих на господарські одиниці, які 
ведуться разом із розрахунковими книжками.
Звітність, пов’язана з використанням розрахун-
кових квитанцій, подається у складі Звіту за 
формою № ЗВР-1 та Довідки про використані 
розрахункові книжки

п. 7 ст. 3 Закону України 
«Про застосування реєстра-
торів розрахункових опера - 
цій у сфері торгівлі, громадсь- 
кого харчування та послуг» 
від 6 липня 1995 року 
№ 265/95-ВР

Довідки про використані розрахун-
кові книжки за вересень 2020 року 

19 ЖОВТНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати:

Авансових платежів із ПДФО  
за III квартал 2020 року

Авансові платежі з ПДФО розраховуються 
загальносистемником самостійно згідно з 
фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку 
доходів і витрат

пп. 177.5.1 Податкового 
кодексу України (далі — ПК)

ЄСВ «за себе» за ІІІ квартал  
2020 року (для підприємців  
на спрощеній системі)

Сплачують усі платники єдиного податку 
(незалежно від обраної групи).
Увага! За ІІІ квартал ФОП мають сплатити 
ЄСВ у розмірі не менш ніж 3178,12 грн. (4723 
грн. х 22% (липень) + 4723 грн. х 22% (серпень) + 
5000 грн. х 22% (вересень)).
У січні — серпні 2020 року мінімальна заробітна 
плата становить 4723 грн., а з 1 вересня — 
5000 грн.

абз. 3 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  
(далі — Закон № 2464)

ЄСВ «за себе» за ІІІ квартал 
2020 року (для підприємців
на загальній системі)

Мінімальна сума ЄСВ «за себе» за ІІІ квартал 
2020 року складає 3178,12 грн. (4723 грн. х 22% 
(липень) + 4723 грн. х 22% (серпень) + 5000 грн. х 
22% (вересень))*.
Але за результатами року треба провести розра-
хунок ЄСВ виходячи з чистого доходу за рік 
та місяці, у яких підприємець був на обліку як 
платник ЄСВ. Його відображають у формі № Д5

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
№ 2464

20 ЖОВТНЯ/вівторок

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за жовтень 
2020 року

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

* Загальносистемники повинні сплачувати ЄСВ «за себе» у сумі не менше за розмір мінімального страхового внеску 
за кожний окремий місяць. При цьому, якщо загальносистемник не отримав прибутку в окремому місяці звітного 
кварталу, то він зобов’язаний за кожний такий місяць самостійно визначити базу для нарахування ЄСВ, яка не більше 
максимальної величини для обчислення ЄСВ (15 мінзарплат) та не менше мінімальної зарплати.
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

ЄСВ («зверху») з нарахованого 
(але не виплаченого) фізособам 
доходу за вересень 2020 року

ЄСВ («зверху») сплачують приватні підприємці 
(незалежно від системи оподаткування), які 
нарахували, але не виплатили до 20 жовтня 
2020 року:
— зарплату працівникам за вересень 2020 року;
— винагороду громадянам за надання послуг /
виконання робіт за цивільно-правовими дого-
ворами (якщо акт з виконавцем підписано у 
вересні 2020 року)

пп. 6 п. 3 р. IV Інструкції про 
порядок нарахування і спла - 
ти єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соці - 
альне страху вання, затверд-
женої наказом Міністерства 
фінансів Украї ни від 20 квіт-
ня 2015 року № 449 (далі — 
Інструкція № 449)

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про суми нарахованої заробіт-
ної плати (доходу, грошового забез - 
печення, допомоги, надбавки, ком-
пенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (форма  
№ Д4 (місячна)) за вересень  
2020 року

Подають приватні підприємці, які використову-
ють працю фізосіб на умовах трудових договорів 
та/або за цивільно-правовими договорами (крім 
укладеного з ФОП-підрядником/виконав цем, 
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 нарахо-
ваного єдиного внеску на 
загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, 
затвердженого наказом Мініс - 
терства фінансів України від 
14 квітня 2015 року № 435 
(далі — Порядок № 435)

Податкової декларації з ПДВ  
за вересень 2020 року 

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

Декларації акцизного податку  
за вересень 2020 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 вересень 2020 року 

Подають ФОП, 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

Заяви про застосування спрощеної 
системи оподаткування (щодо «ве - 
ресневих» змін) (форму заяви зат-
верджено наказом Мінфіну України 
від 16 липня 2019 року № 308)

Подають єдинники 1 та 2 груп у разі зміни 
у вересні 2020 року або податкової адреси 
суб’єкта господарювання, або місця провад-
ження господарської діяльності, або видів 
господарської діяльності

п. 298.5 ПК

Заяви про застосування спрощеної 
системи оподаткування (при пере  - 
вищенні дозволеного розміру дохо-
ду) (форму заяви затверджено 
наказом Мінфіну України від 16 
липня 2019 року № 308)

Подають єдинники у разі перевищення 
в ІІІ кварталі 2020 року граничного розміру 
доходу для переходу або до «вищої» групи, 
або на загальну систему

п. 293.8 ПК

30 ЖОВТНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Податку на доходи фізичних осіб з 
нарахованого (але не виплаченого) 
доходу за вересень 2020 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 30 жовт-
ня 2020 року не будуть виплачені нараховані 
за вересень 2020 року доходи фізособам, що 
обкладаються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з нарахованого 
(але не виплаченого) доходу 
за вересень 2020 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 30 жов-
тня 2020 року не будуть виплачені нараховані 
за вересень 2020 року доходи фізичним особам, 
що обкладаються військовим збором

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

ПДВ за вересень 2020 року Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ 
з місячним звітним періодом п. 57.1, п. 203.2 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

Акцизного податку 
за вересень 2020 року 

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

п. 57.1, пп. 222.1.1, 
пп. 222.3.1 ПК

Туристичного збору 
за жовтень 2020 року

Платники, які сплачують туристичний збір 
щомісяця авансовими внесками пп. 268.7.1 ПК

Плати за землю (земельний 
податок та/або орендна плата за 
землі державної або комунальної 
власності) за вересень 2020 року 

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

Єдиного податку ФОП —плат- 
ника ми єдиного податку 4 групи  
за ІIІ квартал 2020 року

Сплачують ФОП-єдинники (аграрії) 4 групи.
Увага! Фізичні особи — підприємці, які прова-
дять діяльність виключно в межах фермерського 
господарства (за умови виконання сукупності 
таких вимог)

пп. 295.9.2, пп. 295.9.3 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/податків/зборів припадає на вихідний або святковий день, то він 

переноситься на перший робочий день (п. 11 р. IV Інструкції № 449, п. 57.1 ПК).

ДЛЯ ВСІХ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

ЗБІЛЬШИВСЯ РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ:  
НА ЯКІ ПОКАЗНИКИ ЦЕ ВПЛИНЕ

Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2020 рік»», яким з 1 вересня 2020 року збільшено розмір мінімальної 
заробітної плати: в місячному розмірі з 4723 грн. до 5000 грн.; в погодинному — з 28,31 грн. до 
29,20 грн.

ГУ ДПС у Рівненській області звертає увагу, що разом зі зростанням мінімальної зарплати підви-
щились мінімальні трудові гарантії та мінімальний розмір ЄСВ, адже він встановлюється у розмірі 
22% від мінімальної заробітної плати. Отже, мінімальний розмір ЄСВ становить 1100 грн. на місяць 
(5000 грн. х 22%).

Нагадаємо, що низку податкових показників визначають залежно від розмірів мінімальної зарп-
лати чи прожиткового мінімуму, які встановлено станом на 1 січня податкового (звітного) року. 
Тобто їх розмір зафіксовано станом на 1 січня, і діють вони протягом усього року. Тому із 1 верес-
ня 2020 року не змінюються:

 y єдиний податок для платників 1 та 2 груп (його встановили місцеві ради на 2020 рік для 1 групи — 
у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня податкового року: 2102 грн. х 
10% = 210,20 грн.; для 2 групи — у межах до 20% розміру мінімальної зарплати, установленої законом 
на 1 січня податкового року: 4723 грн. х 20% = 944,60 грн.);

 y податок на нерухоме майно;
 y збір за паркування авто;
 y транспортний податок;
 y туристичний збір.


