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НОВИНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА ЛИПЕНЬ 2020 РОКУ

У календарі наведено найпоширеніші для приватних підприємців граничні строки подання звітності та сплати по-
датків (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

30 ЧЕРВНЯ/вівторок*

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації про май
новий стан і доходи за 2019 рік

Звіт подають, зокрема:
— громадяни (у тому числі ті, які зареєст
ровані приватними підприємцями на єдиному 
податку) в разі наявності у них «громадянських» 
доходів (тобто не пов’язаних зі здійсненням 
підприємницької діяльності), які підлягають 
обов’язковому декларуванню;
— фізичні особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність.
Нагадаємо, що загальносистемники 
повинні відображати усі підприємницькі та 
«громадянські» доходи у річній податковій 
декларації про майновий стан і доходи (протягом 
40 календарних днів після закінчення звітного 
року). Тобто загальносистемники за 2019 рік вже 
подали цей звіт (граничний термін подання — не 
пізніше 10 лютого 2020 року)

пп. 49.18.4 Податкового ко
дексу України (далі — ПК)

* Звертаємо увагу, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширен
ню коронавірусної хвороби (COVID19)» від 17 березня 2020 року № 533IX термін подання річної «громадянської» 
податкової декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено до 1 липня 2020 року (раніше — до 1 травня 
2020 року)

15 ЛИПНЯ/середа

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг 
обліку розрахункових операцій 
(розрахункових книжок) за червень 
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 червень 2020 року

17 ЛИПНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

ПДФО «за себе» за ІІ квартал
2020 року (для підприємців
на загальній системі)

Авансові платежі з ПДФО розраховуються 
платником самостійно згідно з фактичними 
даними

пп. 177.5.1 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

20 ЛИПНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за липень 
2020 року

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

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

Сплачують усі платники єдиного податку 
(незалежно від обраної групи).
Увага! У зв’язку з тим, що законодавство 
дозволяє підприємцям не сплачувати ЄСВ «за 
себе» з 1 березня по 31 травня 2020 року, то 
ФОП достатньо сплатити за ІІ квартал цей 
внесок лише за червень у розмірі 4723 грн. х 
22% = 1039,06 грн. (4723 грн. — це мінімальна 
заробітна плата у 2020 році). Звичайно, якщо 
законодавці не звільнять підприємців від спла
ти ЄСВ за червень

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загально
обов’язкове державне 
соціальне страхування» від 
8 липня 2010 року № 2464
VI (далі — Закон № 2464)

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

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 доходу 
(прибутку) в окремому місяці, він зобов’язаний 
за кожний такий місяць самостійно 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 ІІ квартал  
2020 року — 1039,06 грн. (тобто загальносис
темник звільнений від обов’язкової сплати за 
квітень і травень та повинен сплатити тільки 
за червень 2020 року). Але за результатами 
року треба провести роз рахунок ЄСВ виходячи 
з чистого доходу за рік та місяці, у яких під
приємецьзагальносистемник був на обліку як 
платник ЄСВ**. Його відображають у формі № Д5

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
№ 2464

** Податківці повинні роз’яснити, як робити цей річний перерахунок з урахуванням того, що підприємці звільнені 
від обов’язкової сплати ЄСВ за березеньтравень 2020 року.

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

ЄСВ («зверху») сплачують приватні підприємці 
(незалежно від системи оподаткування), які 
нарахували, але не виплатили до 20 липня 2020 
року:
— зарплату працівникам за червень 2020 року;
— винагороду громадянам за надання послуг / 
виконання робіт за цивільноправовими догово
рами (якщо акт з виконавцем підписано у червні 
2020 року)

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

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації з ПДВ 
за червень 2020 року 

Подають приватні підприємці — платники ПДВ 
з місячним звітним періодом пп. 49.18.1, п. 203.1 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

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

Подають приватні підприємці, які використовують 
працю фізосіб на умовах трудових договорів та/
або за цивільноправовими договорами (крім 
укладеного з ФОПвиконавцем, 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 
внеску на загальнообов’яз  
кове державне соціальне 
страхування, затвердже
ного наказом Міністерства 
фінансів України від 14 квітня 
2015 року № 435 (далі — 
Порядок № 435)

Декларації акцизного податку 
за червень 2020 року 

Подають підприємці — платники акцизного 
податку, в 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 червень 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 спро
щеної системи оподаткування 
(щодо «червневих» змін) (форму 
заяви затверджено наказом 
Міністерства фінансів України 
від 16 липня 2019 року № 308)

Подають єдинники 1 та 2 груп у разі зміни у 
червні 2020 року або податкової адреси суб’єкта 
господарювання, або місця провадження госпо
дарської діяльності, або видів господарської 
діяльності

п. 298.5 ПК

Заяви про застосування спро
щеної системи оподаткування 
(при перевищенні дозволеного 
розміру доходу) (форму заяви зат
верджено наказом Міністерства 
фінансів України від 16 липня 2019 
року № 308)

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

п. 293.8 ПК

30 ЛИПНЯ/четвер

Закінчується строк сплати:

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

Сплачують податкові агенти — якщо до 30 липня 
2020 року не будуть виплачені нараховані 
за червень 2020 року доходи фізособам, що 
обкладаються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

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

Сплачують податкові агенти — якщо до 30 липня 
2020 року не будуть виплачені нараховані за 
червень 2020 року доходи фізичним особам, що 
обкладаються військовим збором

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

ПДВ за червень 2020 року Сплачують приватні підприємці — платники ПДВ 
з місячним звітним періодом п. 57.1, п. 203.2 ПК

Акцизного податку за червень 
2020 року 

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

п. 57.1, пп. 222.1.1, 
пп. 222.3.1 ПК

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

При сплаті за «підприємницькими» правилами п. 57.1, п. 287.3,  
п. 287.4 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

Єдиного податку ФОП —
платниками 4 групи 
за IІ квартал 2020 року

Сплачують ФОПєдинники (аграрії) 4 групи.
Увага! Фізичні особи — підприємці, які 
провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства (за умови  
виконання сукупності відповідних вимог)

пп. 295.9.2,  
пп. 295.9.3 ПК

Туристичного збору за липень 2020 
року

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

Раніше для податків/зборів таке перенесення не було передбачене законодавством (тобто 
якщо граничний строк випадав на вихідний, сплатити треба було заздалегідь). Але нещодавно набув 
чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 
законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466-ІХ, згідно з яким: якщо граничний строк сплати 
податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то він переноситься на 
перший робочий день.

ОСНОВНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ  
НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Про проведення документальних та фактичних перевірок

Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на 
період з 18 березня по останній календарний день місяця, у якому закінчується дія ка-
рантину, крім:

 y документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.8 Податкового 
кодексу України (далі — ПК) (щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бю -
джету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн.);

 y цільового використання пального та спирту етилового платниками податків; обладнання 
акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

 y фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині обліку, ліцензу-
вання, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів;

ДЛЯ ВСІХ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ


