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НОВИНИ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

«Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту. Підтримуємо роботу критичної інфра-
структури. Робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені», — підсумовує Глава Уряду.

УРЯД ЗНЯВ БЮРОКРАТИЧНІ ПЕРЕПОНИ  
ЩОДО ЕКСПОРТУ ДОЗВОЛЕНИХ ГРУП ТОВАРІВ

Кабмін з метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб у відповідних сферах прийняв зміни до постанови «Про внесення зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165» від 9 березня 2022 року № 233.

Згідно постанови припиняють діяти строки надання адміністративних послуг суб’єктами надання 
адміністративних послуг та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час 
воєнного стану.

Як зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, ліцензування 
необхідне для пшениці і суміші пшениці та жита (меслин), кукурудзи, м’яса курей свійських, яєць 
курей свійських, олії соняшникової.

Для отримання ліцензії виробникам необхідно подати до Мінекономіки (tradedefence@me. 
gov.ua, diravka@me.gov.ua) в електронному вигляді:

 y заявку на видачу безоплатної ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економі-
ки України «Про порядок ліцензування експорту товарів» від 9 вересня 2009 року № 991;

 y лист-звернення щодо оформлення ліцензії (лист довільної форми, з проханням видати ліцензію);
 y будь-який наявний документ, що підтверджує поставку (контракт тощо).

Запит опрацьовуватимуть не довше, ніж протягом 24 годин.
Висновок фітосанітарних сертифікатів можна буде отримати в будь-якій установі, де проводять 

відповідну експертизу.
Нагадуємо, що на час воєнного стану Уряд заборонив експорт вівса, проса, гречки, цукру, солі, 

жита, великої рогатої худоби, м’яса та субпродуктів із великої рогатої худоби.

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ 
НА ТРАВЕНЬ 2022 РОКУ

У календарі наведено найпоширеніші для приватних підприємців граничні строки подання звітності 
та сплати податків (зборів).
Необхідно знати! 
1. За відсутності у платника можливості своєчасно дотриматись термінів:

 y сплати податків/зборів;
 y подання звітності;
 y реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування тощо, 

платники звільняються від передбаченої Податковим кодексом України (далі — ПК) відповідальності 
з обов’язковим виконанням своїх обов’язків протягом 6 місяців після припинення або скасування 
воєнного стану в Україні.
2. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року 
№ 2136-IX встановив, що у період дії воєнного стану не застосовуються такі норми Кодексу законів про 
працю України (далі — КЗпП), зокрема:

 y ст. 53 КЗпП (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів); 
 y ч. 1 ст. 65, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 67, ст. 71, ст. 72, ст. 73 КЗпП (святкові і неробочі дні).

Згідно з КЗпП святковими днями у травні 2022 року є День праці та День Перемоги (ст. 73 КЗпП). Але за 

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ
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правилами, встановленими Законом № 2136, під час війни працівники мають працювати 2 і 9 травня 
2022 року відповідно, з оплатою праці як у звичайний робочий день. 
Саме тому в календарі на травень (див. нижче) враховані вищевказані правила.

Останній строк На кого це поширюється Підстава

2 ТРАВНЯ/понеділок

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації  
про майновий стан і доходи  
за 2021 рік

Звіт подають, зокрема:
— громадяни (у тому числі ті, які 
зареєстровані підприємцями-єдинни - 
ками) в разі наявності у них громадян-
ських доходів (тобто не пов’язаних зі 
здійсненням ФОП-діяльності), які під-
лягають обов’язковому декларуванню);
— фізичні особи, які провадять 
незалежну професійну діяльність
Нагадаємо, що загальносистемники 
повинні були відобразити усі 
підприємницькі та «громадянські» 
доходи у річній податковій декларації 
про майно вий стан і доходи (протягом 
40 календарних днів після закінчення 
звітного року)

пп. 49.18.4 ПК

10 ТРАВНЯ/вівторок

Закінчується строк подання до податкових органів:

Податкової декларації платника 
єдиного податку — фізичної  
особи — підприємця  
за І квартал 2022 року 

Подають платники єдиного податку  
3-ї групи зі ставкою 3% / 5%. 
Також цю звітність у такий строк 
подають підприємці на 1-й та 2-й групі, 
які перейшли з 1 квітня 2022 року на 
загальну систему або на підвищену групу

пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК

Податкового розрахунку сум 
дохо ду, нарахованого (сплаче-
ного) на користь платників 
податків — фізич них осіб, і сум 
утриманого з них податку, а 
також сум нарахо ваного єдиного 
внеску за I квартал 2022 року 

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 I квартал 2022 року

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

Податкової декларації збору 
за місця для паркування 
транспортних засобів  
за І квартал 2022 року

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

пп. 49.18.2, п. 268-1.5 ПК

Податкової декларації з туристич- 
ного збору за І квартал 2022 року

Подають приватні підприємці, які є плат-
никами туристичного збору пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК

Податкової декларації з рентної 
плати за I квартал 2022 року

Подають підприємці, які є платниками  
рентної плати пп. 49.18.2, ст. 257 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстава

Додатки до податкової декларації з рентної плати:

Розрахунку з рентної плати 
за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування (додаток 8  
до декларації) за I квартал  
2022 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 викорис-
тання лісових ресурсів в части-
ні деревини, заготовленої 
в порядку рубок головного 
користування) (додаток 9  
до декларації) за I квартал  
2022 року

Розрахунку з рентної плати за 
користування надрами в цілях, 
не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин (додаток 3  
до декларації), за I квартал  
2022 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

13 ТРАВНЯ/п’ятниця

Закінчується строк подання до податкових органів:

Звіту про використання книг 
обліку розрахункових операцій 
(розрахункових книжок) за 
квітень 2022 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 
реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування 
та послуг» від 6 липня 1995 
року № 265/95-ВР

Довідки про використані розра-
хун кові книжки за квітень  
2022 року

20 ТРАВНЯ/п’ятниця

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку  
за I квартал 2022 року

Сплачують приватні підприємці — плат-
ники єдиного податку 3-ї групи (як за 
базовою (3% / 5%), так і за 15%-ю 
ставкою єдиного податку), а також 
платники єдиного податку 1-ї та 2-ї 
груп за ставкою 15% (у разі порушення 
законодавства про спрощену систему)

п. 57.1, п. 295.3, п. 295.7 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстава

Екологічного податку  
за I квартал 2022 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 I квартал 2022 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 I квартал 2022 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 I квартал 2022 року

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

п. 57.1, п. 268-1.5 ПК

Туристичного збору за I квартал 
2022 року 

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

ЄСВ («зверху») з доходів 
(нарахованих, але не випла-
чених) фізосіб за квітень  
2022 року

ЄСВ сплачують підприємці (незалежно 
від системи оподаткування), які 
нарахували, але не виплатили  
до 20 травня 2022 року:
— зарплату працівникам за квітень 2022 
року;
— винагороду громадянам за надання 
послуг / виконання робіт за цивільно-
правовими договорами (якщо акт 
підписано у квітні 2022 року)

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

Увага! Згідно із Законом № 2120 (набрав чинності з 17 березня 2022 року) під час періоду мобілізації 
ФОП-єдинники 2–3 груп мають право не сплачувати ЄСВ за працівників, які мобілізовані до Збройних 
Сил України. Такі суми ЄСВ сплачуються за рахунок державного бюджету.
Для визначення суми ЄСВ, що підлягає сплаті за рахунок держбюджету, роботодавець розраховує 
та відображає у звітності суму єдиного внеску

Єдиного податку за травень  
2022 року (авансові внески)

З 1 квітня 2022 року до припинення 
або скасування воєнного стану ФОП-
єдинники 1 та 2 групи мають право не 
сплачувати єдиний податок. 
Увага! Ця пільга діє тільки на час 
воєнного стану

п. 9.1 підрозділу 8  
розділу XX ПК

Закінчується строк подання до податкових органів:

Декларації акцизного податку  
за квітень 2022 року

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

пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК

Податкової декларації з плати  
за землю (земельний податок  
та/або орендна плата за 
земельні ділянки державної  
або комунальної власності) 
за квітень 2022 року 

Подають ФОП, які застосовують 
місячний період, що звільняє від 
обов’язку подання річної податкової 
декларації.
Цей звіт подають лише ті ФОП, 
які сплачують пла ту за землю за 
підприємницькими правилами

пп. 49.18.1, п. 286.3 ПК
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Останній строк На кого це поширюється Підстава

Податкової декларації платника 
єдиного податку — фізичної 
особи — підприємця за квітень 
2022 року

Подають платники єдиного податку 3-ї 
групи зі ставкою 2% пп. 49.18.1 ПК

Увага! Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи за 
ставкою 2%:
— з 1 квітня 2022 року — у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;
— з наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 
року. 
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2% доходу 
є календарний місяць.
Наразі з урахуванням змін, внесених до ПК, розробляється нова форма податкової декларації 
платника єдиного податку 3 групи на період дії воєнного та надзвичайного станів

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

Подають єдинники 1-ї та 2-ї груп у разі 
зміни в квітні 2022 року або податкової 
адреси суб’єкта господарювання, або 
місця провадження господарської 
діяльності, або видів господарської 
діяльності

п. 298.5 ПК

Податкової декларації з ПДВ  
за квітень 2022 року

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

30 ТРАВНЯ/понеділок

Закінчується строк сплати:

Єдиного податку за квітень 
2022 року

Сплачують приватні підприємці — 
платники єдиного податку 3-ї групи  
зі ставкою єдиного податку 2%

п. 57.1, п. 295.3, 
п. 295.7 ПК

Податку на доходи фізичних 
осіб з доходів (нарахованих,  
але не виплачених) за квітень 
2022 року

Сплачують податкові агенти (у тому 
числі фізособи — приватні підприємці 
на всіх системах оподаткування) — 
якщо до 30 травня 2022 року не будуть 
виплачені нараховані за квітень 2022 ро-
ку доходи фізособам, які обкладаються 
ПДФО

п. 57.1, пп. 168.1.5 ПК

Військового збору з доходів 
(нарахованих, але не випла-
чених) за квітень 2022 року

Сплачують податкові агенти (у тому 
числі фізичні особи — приватні 
підприємці на всіх системах 
оподаткування) — якщо до 30 трав-
ня 2022 року не будуть виплачені 
нараховані за квітень 2022 року доходи 
фізичним особам, які обкладаються 
військовим збором

п. 57.1, пп. 168.1.5, п. 16-1 
підрозділу 10 розділу XX ПК

ПДВ за квітень 2022 року Сплачують приватні підприємці —  
платники ПДВ п. 57.1, п. 203.2 ПК

Акцизного податку за квітень  
2022 року

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

п. 57.1, пп. 222.1.1 ПК
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ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР ПІДПРИЄМЦІВ

Примітки редакції
1. Щодо перенесення строків подання звітності
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на неробочий 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 неробочий 

день, то він переноситься на перший робочий день (п. 6 р. IV Інструкції про порядок нарахування і 
сплати єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, п. 57.1 ПК).

Останній строк На кого це поширюється Підстава

Плати за землю за квітень  
2022 року

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

Туристичного збору за травень  
2022 року

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

ПРРО У РАЗІ ЗМІНИ МІСЦЯ ТОРГІВЛІ НЕОБХІДНО 
ПЕРЕРЕЄСТРУВАТИ

Якщо місце підприємницької діяльності після реєстрації ПРРО змінюється, тоді не-
обхідно подати повідомлення за формою № 20-ОПП з вказаними змінами. 

Надалі слід ще раз подати реєстраційну заяву за формою № 1-ПРРО з позначкою «Пе-
ререєстрація» і вказати в графі «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» дані про господар-
ську одиницю, де використовуватиметься ПРРО, згідно з поданим новим повідомленням за 
формою № 20-ОПП.

Для реєстрації ПРРО необхідно подати заяву № 1-ПРРО за ідентифікатором форми J/F 
1316604 в електронній формі до податкового органу за основним місцем обліку суб’єкта гос-
подарювання як платника податків. Реєстраційна заява за формою № 1-ПРРО містить графу 
«Ідентифікатор об’єкта оподаткування», яка заповнюється згідно з повідомленням за фор-
мою № 20-ОПП.

Платники, які бажають зареєструвати ПРРО можуть звертатись за допомогою до Центрів 
обслуговування платників за місцем реєстрації. 

Крім того, ДПСУ розробила покрокову відеоінструкцію щодо завантаження програм-
ного забезпечення «ПРРО Каса».

З покроковою відеоінструкцією «Як завантажити програмне забезпечення ПРРО Каса» 
можна ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: Головна/БАНЕР/ Програм-
ні РРО / Відеоуроки / Як завантажити програмне рішення ПРРО Каса (https://tax.gov.ua/baneryi/ 
programni-rro/video-lessons/).

ГУ ДПС в Івано-Франківській області

ДЛЯ ВСІХ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ


