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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
НА СІЧЕНЬ 2022 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 подат
кових обов’язків на останній день.

Останній строк На кого це поширюється Підстави

14 СІЧНЯ/п’ятниця

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг 
обліку розрахункових опера- 
цій (розрахункових книжок)  
за грудень 2021 року 
(форма № ЗВР1)

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 розра-
хункових квитанцій, подається у складі 
Звіту за формою № ЗВР-1 та Довідки про 
використані розрахункові книжки

п. 7 ст. 3 Закону України 
«Про застосування 
реєстраторів розрахун-
кових операцій у сфері 
торгівлі, громадського 
харчування та послуг» 
від 6 липня 1995 року  
№ 265/95-ВР

Довідки про використані розра-
хункові книжки за грудень 2021 
року 

19 СІЧНЯ/середа

Закінчується строк сплати:

ЄСВ «за себе» за ІV квартал 
2021 року (для підприємців  
на загальній системі)

Загальносистемники повинні сплачувати 
ЄСВ «за себе» у сумі не менше ніж розмір 
мінімального страхового внеску за кожний 
окремий місяць.

Мінімальна сума ЄСВ «за себе» за ІV квар
тал 2021 року становить 4070 грн. (6000 
грн. х 22% (жовтень) + 6000 грн. х 22% 
(листопад) + 6500 грн. х 22% (грудень)).

Також за результатами 2021 року треба 
провести розрахунок ЄСВ. 

Увага! У 2021 році ФОПзагальносистем
ник може не сплачувати ЄСВ «за себе», 
якщо: 
1) не отримав доходу (прибутку) у звітно  
му періоді;
2) одночасно з цим є найманим працівни
ком за основним місцем роботи, за якого 
роботодавцем було сплачено страховий 
внесок у розмірі не менше мінімального;
3) отримує пенсію за віком або за вислугу 
років, або є особою з інвалідністю, або 
досяг віку, встановленого ст. 26 Зако ну 
України «Про загальнообов’язкове держав
не пенсійне страхування» від 9 липня 2003 
ро ку № 1058IV (далі — Закон № 1058), та 
отримує відповідно до закону пенсію або 
соціальну допомогу

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)
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Останній строк На кого це поширюється Підстави

ЄСВ «за себе» за ІV квартал 
2021 року (для підприємців  
на спрощеній системі)

Сплачують усі підприємці — платники 
єдиного податку.
Єдинники повинні сплачувати ЄСВ «за себе» 
у сумі не менше ніж розмір мінімального 
страхового внеску за кожний окремий 
місяць.
Увага! За ІV квартал ФОП мають 
сплатити ЄСВ у розмірі 4070 грн. (6000 
грн. х 22% (жовтень) + 6000 грн. х 22% 
(листопад) + 6500 грн. х 22% (грудень)).

Увага! У 2021 році єдинник звільняється від 
обов’язкової сплати ЄСВ «за себе», якщо:
1) одночасно з цим є найманим працівником 
за основним місцем роботи, за якого 
роботодавцем було сплачено страховий 
внесок у розмірі не менше мінімального;
2) отримує пенсію за віком або за вислугу 
років, або є особою з інвалідністю, або досяг 
віку, встановленого ст. 26 Зако ну № 1058, 
та отримує пенсію або соціальну допомогу

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Зако - 
ну № 2464

20 СІЧНЯ/четвер

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за січень  
2022 року

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

п. 295.1 Податково - 
го кодексу України 
(далі — ПК)

ЄСВ («зверху») з нарахованого 
(але не виплаченого) фізосо-
бам доходу за грудень 2021 
року 

ЄСВ («зверху») сплачують приватні 
підприємці (незалежно від системи 
оподаткування), які нарахували, але не 
виплатили до 20 січня 2022 року:
— зарплату працівникам за грудень  
2021 року;
— винагороду громадянам за надання послуг / 
виконання робіт за цивільно-правовими 
договорами (якщо акт з виконавцем 
підписано у грудні 2021 року)

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Зако- 
ну № 2464, п. 6 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 грудень 2021 року 

Подають приватні підприємці —  
платники ПДВ пп. 49.18.1, п. 203.1 ПК

Податкової декларації з плати 
за землю (земельний податок 
та/або орендна плата за 
земельні ділянки державної  
або комунальної власності)  
за грудень 2021 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

Декларації акцизного податку 
за грудень 2021 року 

Подають підприємці — платники акцизного 
податку, у тому числі при роздрібних продажах п. 223.2 ПК
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

Заяви про застосування 
спрощеної системи оподат-
кування (щодо «грудневих» змін) 
(форму заяви затверджено 
наказом Мінфіну України від  
16 липня 2019 року № 308)

Подають єдинники 1 та 2 груп у разі зміни 
у грудні 2021 року або податкової адреси 
суб’єкта господарювання, або місця 
провадження господарської діяльності, або 
видів господарської діяльності

п. 298.5 ПК

Заяви про застосування 
спрощеної системи оподат-
кування (при перевищенні 
дозволеного розміру доходу) 
(форму заяви затверджено 
наказом Мінфіну від 16 липня 
2019 року № 308)

Подають єдинники у разі перевищення в 
ІV кварталі 2021 року граничного розміру 
доходу для переходу або до «вищої» групи, 
або на загальну систему

п. 293.8 ПК

28 СІЧНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Податку на доходи фізич-
них осіб з нарахованого 
(але не виплаченого) доходу 
за грудень 2021 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 
28 січня 2022 року не будуть виплачені 
нараховані за грудень 2021 року доходи 
фізособам, що обкладаються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з нарахо-
ваного (але не виплаченого) 
доходу за грудень 2021 року

Сплачують податкові агенти — якщо до 
28 січня 2022 року не будуть виплачені 
нараховані за грудень 2021 року доходи 
фізичним особам, що обкладаються 
військовим збором

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

ПДВ за грудень 2021 року Сплачують приватні підприємці —  
платники ПДВ п. 57.1, п. 203.2 ПК

Акцизного податку 
за грудень 2021 року 

Сплачують підприємці — платники 
акцизного податку, у 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 плата 
за землі державної або кому-
нальної власності) за грудень 
2021 року

При сплаті за «підприємницькими» 
правилами

п. 57.1, п. 287.3, 
п. 287.4 ПК

Єдиного податку ФОП — плат-
никами єдиного податку 4 групи 
за IV квартал 2021 року

Сплачують ФОП-єдинники (аграрії) 4 групи.
Увага! Це стосується фізичних осіб — 
підприємців, які провадять діяльність 
виключно в межах фермерського 
господарства

пп. 295.9.2,  
пп. 295.9.3 ПК

Туристичного збору  
за січень 2022 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 податкової декларації 

припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то він переноситься на перший робочий день (п. 49.20 ПК).

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. 6 р. IV 
Інструкції № 449, п. 57.1 ПК).


