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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
НА ЛИПЕНЬ 2021 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 ЛИПНЯ/четвер

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг 
обліку розрахункових операцій 
(розрахункових книжок)  
за чер вень 2021 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 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 реєст-
раторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування 
та послуг» від 6 липня 
1995 року № 265/95-ВР

Довідки про використані розра-
хункові книжки за червень 2021 
року 

19 ЛИПНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати:

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

Сплачують усі платники єдиного податку.
Єдинники самостійно визначають базу 
обкладання ЄСВ «за себе», яка повинна 
бути у межах «верхнього» та «нижнього» 
коридору. Єдинник має право заплатити 
ЄСВ «за себе» у розмірі мінімального 
страхового внеску. 
Мінімальна сума ЄСВ «за себе» за ІІ квар-
тал 2021 року становить 3960 грн. (6000 
грн. х 22% (квітень) + 6000 грн. х 22% 
(травень) + 6000 грн. х 22% (червень)). 
ФОП-єдинники на першій групі звільнені 
від обов’язкової сплати ЄСВ «за себе» за 
січень-травень 2021 року.
Увага! У 2021 році єдинник звільняється від 
обов’язкової сплати ЄСВ «за себе», якщо:
1) одночасно з цим він є найманим праців-
ником з основним місцем роботи, за якого 
роботодавцем було сплачено страховий 
внесок у розмірі не менше мінімального;
2) якщо він отримує пенсію за віком або за 
вислугу років, або є особою з інвалідністю, 
або досяг віку, встановленого ст. 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 ро - 
ку № 1058-IV, та отримує пенсію або 
соціальну допомогу

абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону 
України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загаль-
нообов’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 ІІ квартал 
2021 року (для підприємців 
на загальній системі)

Для загальносистемників мінімальна сума 
ЄСВ «за себе» за ІІ квар тал 2021 року 
складає 3960 грн. (6000 грн. х 22% (квітень) + 
6000 грн. х 22% (травень) + 6000 грн. х 22% 
(червень)). 
Але за результатами 2021 року треба 
провести розрахунок ЄСВ виходячи з 
чистого доходу за рік та місяці, у яких 
загальносистемник був на обліку як 
платник ЄСВ. 
Увага! У 2021 року ФОП-загальносистем-
ник може не сплачувати ЄСВ «за себе», 
якщо: 
1) не отримав дохід (прибуток) у окремому 
місяці;
2) якщо одночасно з цим він є найманим 
працівником з основним місцем роботи, 
за якого роботодавцем було сплачено 
страховий внесок у розмірі не менше 
мінімального;
3) якщо він отримує пенсію за віком або за 
вислугу років, або є особою з інвалідністю, 
або досяг віку, встановленого ст. 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 9 липня 2003 
року № 1058-IV, та отримує відповідно до 
закону пенсію або соціальну допомогу

абз. 3 ч. 8 ст. 9 
Закону № 2464

ПДФО «за себе» за ІІ квартал
2021 року (для підприємців
на загальній системі)

Авансові платежі з ПДФО розраховуються
загальносистемником самостійно згідно з 
фактичними даними за І, ІІ і ІІІ календар ний 
квартал. 
Якщо результатом ПДФО-розрахунку за 
відповідний календарний квартал є від’ємне 
значення, то авансовий платіж за такий 
період не сплачується

пп. 177.5.1 Податково - 
го кодексу України 
(далі — ПК)

20 ЛИПНЯ/вівторок

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку 
за липень 2021 року

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

ЄСВ («зверху») з нарахованого 
(але не виплаченого) 
фізособам доходу за червень 
2021 року 

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

абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону 
№ 2464, п. 6 р. IV Інструкції 
про порядок нарахування 
і сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове 
державне соціальне стра-
хування, затвердже ної 
наказом Міністерства 
фінансів України від 20 
квітня 2015 року № 449 
(далі — Інструкція № 449)
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Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації з ПДВ
за червень 2021 року 

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

Декларації акцизного податку 
за червень 2021 року 

Подають 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 земель - 
ні ділянки державної або кому-
нальної власності) за червень 
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

Заяви про застосування спро-
щеної системи оподаткування 
(щодо «червневих» змін) (форму 
заяви затверджено наказом 
Мінфіну України від 16 липня 
2019 року № 308)

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

п. 298.5 ПК

Заяви про застосування спро-
щеної системи оподаткування 
(при перевищенні дозволеного 
розміру доходу) (форму заяви 
затверджено наказом Мінфіну 
(форму заяви затверджено 
наказом Мінфіну України від 16 
липня 2019 року № 308)

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

п. 293.8 ПК

30 ЛИПНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Податку на доходи фізичних 
осіб з нарахованого (але 
не виплаченого) доходу 
за червень 2021 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 
30 липня 2021 року не будуть виплачені 
нараховані за червень 2021 року доходи 
фізособам, що обкладаються ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з 
нарахованого (але не 
виплаченого) доходу 
за червень 2021 року 

Сплачують податкові агенти — якщо до 
30 липня 2021 року не будуть виплачені 
нараховані за червень 2021 року доходи 
фізичним особам, що обкладаються 
військовим збором

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

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

Акцизного податку 
за червень 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 червень 
2021 року 

При сплаті за «підприємницькими» 
правилами

п. 57.1, п. 287.3, 
п. 287.4 ПК
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ТОНКОЩІ ЗАПОВНЕННЯ ОБ’ЄДНАНОГО ЗВІТУ:  
ВІДПОВІДІ ПОДАТКІВЦІВ

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ГРАФИ «ПРАЦЮВАЛО ЗА ТРУДОВИМИ ДОГОВОРАМИ»
Яку кількість працівників слід зазначати у рядку «Працювало за трудовими договора-

ми» у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також 
сум нарахованого єдиного внеску (далі — Об’єднаний Звіт), якщо в окремому місяці звіт-
ного кварталу кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільнен-
ням з місця роботи?

Згідно з пп. «б» п. 176.2 Податкового кодексу України (далі — ПК) особи, які відповід-
но до ПК мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПК 
для податкового кварталу, Об’єднаний Звіт (з розбивкою по місяцях звітного кварталу). Такий 
розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку — 
фізичній особі податковим агентом протягом звітного періоду.

Згідно з п. 1 розд. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних 
осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 (у редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 15 грудня 2020 року № 773) (далі — Порядок № 4), заголовна частина 
Об’єднаного Звіту містить інформацію про додатки, що є його невід’ємною частиною, зокрема 
додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на 
доходи фізичних осіб та військового збору» (далі — додаток 4ДФ).

Відповідно до пп. 2 п. 4 розд. IV Порядку № 4 у графі 7 «Дата прийняття на роботу» додат-
ка 4ДФ проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи 
на роботу.

ЗВІТНІСТЬ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Останній строк На кого це поширюється Підстави

Єдиного податку ФОП —
платниками єдиного податку  
4 групи за IІ квартал 2021 року

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

пп. 295.9.2, пп. 295.9.3 ПК

Туристичного збору  
за липень 2021 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/подат
ків/зборів припадає на вихідний або святковий день, то він переноситься на перший робочий день (п. 6 р. IV Інструкції 
№ 449, п. 57.1 ПК)


