
НОВОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

12 КОНСУЛЬТАНТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ № 19 (451) жовтень 2020

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА ЛИСТОПАД 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’яз
ків на останній день.

Останній строк На кого це поширюється Підстава

9 ЛИСТОПАДА/понеділок

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації платника 
єдиного податку — фізичної осо
би — підприємця за три квартали 
2020 року

Подають платники єдиного податку 3ї групи. 
Також цю звітність у такий строк подають 
підприємці на 1й та 2й групі, які перейшли
з 1 жовтня 2020 року на загальну систему 
або у «старшу» групу

пп. 49.18.2, п. 296.3 
Податкового кодексу 
України (далі — ПК)

Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку, за 
ІІI квартал 2020 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 екологічного 
податку за ІІI квартал 2020 року

Подають підприємці, які є платниками 
екологічного податку пп. 49.18.2, п. 250.2 ПК

Податкової декларації збору
за місця для паркування 
транспорт них засобів 
за три квартали 2020 року 

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

пп. 49.18.2, п. 2681.5 ПК

Податкової декларації з турис
тичного збору за три квартали  
2020 року

Подають приватні підприємці, які є платниками 
туристичного збору пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК

Податкової декларації з рентної 
плати за ІІI квартал 2020 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 лісових 
ресурсів в частині деревини, заго
товленої в порядку рубок голов
ного користування (додаток 8) 
за IІІ квартал 2020 року

Подають приватні підприємці при використанні 
лісових ресурсів

пп. 49.18.2, п. 256.12,  
ст. 257 ПК

Розрахунку з рентної плати за 
спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, за го 
  товленої в порядку рубок голов
ного користування) (додаток 9) 
за ІIІ квартал 2020 року
Розрахунку з рентної плати за 
користування надрами в цілях, 
не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин (додаток 3 
до декларації), за ІІI квартал 
2020 року 

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
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13 ЛИСТОПАДА/п’ятниця

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг 
обліку розрахункових операцій 
(розрахункових книжок) за жовтень 
2020 року (форма № ЗВР1)

Звітність за формою № ЗВР1 подається 
до контролюючих органів щодо всіх КОРО, 
зареєстрованих на господарські одиниці, які 
ведуться разом із розрахунковими книжками.
Звітність, пов’язана з використанням розра
хункових квитанцій, подається у складі Звіту за 
формою № ЗВР1 та Довідки 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 № 265/95ВР

Довідки про використані розра
хункові книжки за жовтень 2020 
року

19 ЛИСТОПАДА/четвер

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за ІІI квартал 
2020 року

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

п. 57.1, п. 295.3,  
п. 295.7 ПК

Екологічного податку за ІІI квартал 
2020 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 IІІ квартал 2020 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 
використання лісових ресурсів  
за ІІI квартал 2020 року 

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

п. 57.1 ПК

Збору за місця для паркування 
транспортних засобів за IІІ квартал 
2020 року

Сплачують підприємці, які є платниками збору 
за місця для паркування транспортних засобів п. 57.1, п. 2681.5 ПК

Туристичного збору за ІIІ квартал 
2020 року 

Сплачують підприємці, які є платниками 
туристичного збору п. 57.1, пп. 268.7.1 ПК

20 ЛИСТОПАДА/ п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за листопад  
2020 року (авансові внески)

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

ЄСВ («зверху») з доходів (нара
хованих, але не виплачених) 
фізосіб за жовтень 2020 року

ЄСВ («зверху») сплачують підприємці 
(незалежно від системи оподаткування), 
які нарахували, але не виплатили до 20 лис
топада 2020 року:
— зарплату працівникам за жовтень 2020 року;
— винагороду громадянам за надання послуг/
виконання робіт за цивільноправовими 
договорами (якщо акт підписано у жовтні 
2020 року)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону 
України «Про збір та 
облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне стра
хування» від 8 липня 2010 
року № 2464VI

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації з ПДВ 
за жовтень 2020 року Подають приватні підприємці — платники ПДВ пп. 49.18.1, п. 203.1 ПК
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Декларації акцизного податку
за жовтень 2020 року

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

пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК

Звіту про суми нарахованої заро
бітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, надбавки, 
компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування за жовтень 
2020 року (форма № Д4 (місячна))

Подають приватні підприємці, які викорис
товують працю фізосіб на умовах трудового 
договору та/або за цивільноправовими 
договорами (крім укладеного з ФОПпідряд
ником/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 єдино  
го внеску на загально
обов’язкове державне 
соціальне страхування, 
затвердженого наказом 
Мінфіну від 14 квітня 
2015 року № 435 (далі — 
Порядок № 435)

Податкової декларації з плати за 
землю (земельний податок та/
або орендна плата за земельні 
ділянки державної або комунальної 
власності) за жовтень 2020 року 

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

пп. 49.18.1, п. 286.3 ПК

Заяви про застосування спроще
ної системи оподаткування (щодо 
«жовтневих» змін) (форму заяви 
затверджено наказом Мініс
терства фінансів України  
від 16 липня 2019 року № 308)

Подають єдинники 1ї та 2ї груп у разі зміни в 
жовтні 2020 року податкової адреси суб’єкта 
господарювання, місця провадження та/або 
видів господарської діяльності

п. 298.5 ПК

30 ЛИСТОПАДА/понеділок

Закінчується строк сплати:

ПДВ за жовтень 2020 року Сплачують приватні підприємці —  
платники ПДВ п. 57.1, п. 203.2 ПК

Податку на доходи фізичних осіб 
з доходів (нарахованих, але не 
виплачених) за жовтень 2020 року

Сплачують податкові агенти (у тому числі 
фізособи — приватні підприємці на всіх 
системах оподаткування) — якщо до 30 
листопада 2020 року не будуть виплачені 
нараховані за жовтень 2020 року доходи 
фізособам, які обкладаються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з доходів 
(нарахованих, але не виплачених) 
за жовтень 2020 року

Сплачують податкові агенти (у тому числі 
фізичні особи — приватні підприємці на 
всіх системах оподаткування) — якщо до 
30 листопада 2020 року не будуть виплачені 
нараховані за жовтень 2020 року доходи 
фізичним особам, які обкладаються військовим 
збором

п. 57.1, пп. 168.1.5, п. 161 
підрозділу 10 розділу XX 
ПК

Акцизного податку за жовтень  
2020 року

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

п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК

Плати за землю за жовтень  
2020 року При сплаті за «підприємницькими» правилами п. 57.1, п. 287.3, 

п. 287.4 ПК

Туристичного збору за листопад 
2020 року

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


