
 

Податковий календар на листопад 2020 року 
 

Дата 
Останній день сплати податку, 

збору (платежу) 
Останній день подання звітності 

1 2 3 

09.11.2020 

 - звіту про обсяги виробництва та 

реалізації спирту за жовтень 

2020 року (п. 3 розд. I Порядку 

заповнення форми звіту № 1-РС, 

затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 10.02.2016 № 49 

«Про затвердження форм звітів щодо 

виробництва й обігу спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів та порядків їх заповнення» 

(далі – Наказ № 49)); 

- звіту про обсяги виробництва та 

реалізації алкогольних напоїв 

за жовтень 2020 року (п. 3 розд. I 

Порядку заповнення форми звіту  

№ 2-РС, затвердженого Наказом 

№ 49); 

- звіту про обсяги виробництва та 

реалізації тютюнових виробів 

за жовтень 2020 року (п. 3 розд. I 

Порядку заповнення форми звіту 

№ 3-РС, затвердженого Наказом 

№ 49); 

- звіту про обсяги придбання та 

реалізації алкогольних напоїв у 

оптовій мережі за жовтень 

2020 року (п. 6 розд. I Порядку 

заповнення форми звіту № 1-ОА, 

затвердженого Наказом № 49); 

- звіту про обсяги придбання та 

реалізації тютюнових виробів у 

оптовій мережі за жовтень 2020 року 

(п. 8 розд. I Порядку заповнення 

форми звіту № 1-ОТ, затвердженого 

Наказом № 49); 

- податкової декларації з податку 

на прибуток підприємств за три 

квартали 2020 року та фінансової 

звітності за три квартали 2020 року, у 

яких    податковий   період   дорівнює 
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1 2 3 

09.11.2020 

 календарному кварталу (п. 46.2 

ст. 46, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та 

п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу 

України зі змінами та доповненнями  

(далі – Кодекс)); 

- розрахунку частини чистого 

прибутку (доходу), що підлягає 

сплаті до державного бюджету 

державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями, 

за три квартали 2020 року (п. 46.2 

ст. 46, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 

Кодексу);  

- податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку 

за IІІ квартал 2020 року (форма 

№ 1ДФ) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 

та п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу); 

- податкової декларації платника 

єдиного податку – фізичної особи – 

підприємця за три квартали 

2020 року платниками, віднесеними 

до третьої групи (п.п. 49.18.2 п. 49.18 

ст. 49 та п. 296.3 ст. 296 Кодексу); 

- податкової декларації платника 

єдиного податку третьої групи 

(юридичні особи) за три квартали 

2020 року (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 

та п. 296.3 ст. 296 Кодексу); 

- податкової декларації 

екологічного податку за ІIІ квартал 

2020 року (п. 250.2 ст. 250 Кодексу); 

- податкової декларації з рентної 

плати за ІIІ квартал 2020 року з 

розрахунком: 

рентної плати за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин без рентної плати за 

користування надрами при 

видобуванні вуглеводної сировини 

(п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 

ст. 257 Кодексу); 

рентної  плати  за користування 
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1 2 3 

09.11.2020 

 надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин 

(п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 

ст. 257 Кодексу); 

рентної плати за спеціальне 

використання води (п.п. 49.18.2 

п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 ст. 257 

Кодексу); 

рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 

ст. 257 Кодексу); 

- податкової декларації збору за 

місця для паркування транспортних 

засобів за ІІІ квартали 2020 року 

(п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та 

п. 2681.5 ст. 2681 Кодексу); 

- податкової декларації з 

туристичного збору за ІІІ квартал 

2020 року (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 

та п. 268.7 ст. 268 Кодексу) 

16.11.2020  

- звіту про використання книг 

обліку розрахункових операцій 

(розрахункових книжок) (форма 

№ ЗВР-1) за жовтень 2020 року (п. 7 

ст. 3 Закону України  від 06 липня 

1995 року № 265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та 

послуг» із змінами (далі – 

Закон № 265)); 

- довідки про використані 

розрахункові книжки за жовтень 

2020 року (п. 7 ст. 3 Закону № 265) 

19.11.2020 

- податку на прибуток 

підприємств за ІІІ квартал 

2020 року (п. 57.1 ст. 57 Кодексу); 

- частини чистого прибутку 

(доходу), що підлягає сплаті до 

державного бюджету державними 

унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями за ІІІ квартал 

2020 року (п. 2 Порядку 

відрахування       до       державного 
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1 2 3 

19.11.2020 

бюджету частини чистого прибутку 

(доходу) державними унітарними 

підприємствами та їх 

об’єднаннями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 лютого 2011 року 

№ 138 та п. 57.1 ст. 57 Кодексу); 

- екологічного податку 

за IІІ квартал 2020 року (п. 250.2 

ст. 250 Кодексу); 

- рентної плати за користування        

надрами для видобування корисних 

копалин без рентної плати за 

користування надрами при 

видобуванні вуглеводної сировини 

за IІІ квартал   2020   року  (п. 257.5 

ст. 257 Кодексу); 

- рентної плати за користування 

надрами в цілях, не пов’язаних        

з видобуванням корисних копалин, 

за IІІ квартал 2020 року         

(п. 257.5 ст. 257 Кодексу); 

- рентної плати за спеціальне 

використання води за ІIІ квартал 

2020 року (п. 257.5 ст. 257 

Кодексу); 

- рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів за 

ІIІ квартал 2020 року (п. 257.5 

ст. 257 Кодексу); 

- збору за місця для паркування 

транспортних засобів за ІIІ квартал 

2020 року (п. 57.1 ст. 57 та п. 2681.5 

ст. 2681 Кодексу); 

- туристичного збору за IІІ 

квартал 2020 року (п. 57.1 ст. 57 та 

п.п. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 

Кодексу); 

- єдиного податку за ІIІ квартал 

2020 року платниками – 

юридичними та фізичними 

особами, віднесеними до третьої 

групи (п. 295.3 ст. 295 Кодексу) 

 

20.11.2020 

- авансового внеску з єдиного 

податку на листопад 2020 року 

платниками єдиного податку 

першої   та   другої   груп  (п. 295.1 

- податкової декларації з податку 

на додану вартість за жовтень 

2020 року (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 

та п. 203.1 ст. 203 Кодексу); 
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1 2 3 

20.11.2020 

ст. 295 Кодексу); 

- єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – 

єдиний внесок) роботодавцями за 

найманих працівників за жовтень 

2020 року, крім гірничих 

підприємств (абзац перший 

частини восьмої ст. 9 Закону 

України від 08 липня 2010 року 

№ 2464-VI «Про збір та облік 

єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування»  

(далі – Закон № 2464), п.п. 6 п. 3 

розд. IV Інструкції про порядок 

нарахування і сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, 

затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20.04.2015 

№ 449 (далі – Інструкція № 449)) 

- податкової декларації з плати за 

землю (земельний податок та/або 

орендна плата за земельні ділянки 

державної або комунальної 

власності) (крім громадян) за 

жовтень 2020 року у разі неподання 

податкової декларації на 2020 рік 

(п. 286.3 ст. 286 Кодексу); 

- податкової декларації з рентної 

плати за жовтень 2020 року з 

розрахунком: 

 рентної плати за користування 

надрами при видобуванні 

вуглеводневої сировини; 

 рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України; 

 рентної плати за 

транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами; 

 рентної плати за транзитне 

транспортування трубопроводами 

аміаку територією України 

(п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 257.1 

ст. 257 Кодексу); 

- звіту про суми нарахованої 

заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення, допомоги, надбавки, 

компенсації) застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (форма № Д4 

(місячна) за жовтень 2020 року (п. 1 

розд. III Порядку формування та 

подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 14.04.2015 

№ 435); 

- декларації акцизного податку 

за жовтень 2020 року (п.п. 49.18.1 

п. 49.18    ст. 49    та  п. 223.2   ст. 223 
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1 2 3 

20.11.2020 

 Кодексу)* 

 

 

*Увага! Суми податку з 

урахуванням мінімального акцизного 

податкового зобов’язання із сплати 

акцизного податку на тютюнові 

вироби та ставок податку, діючих 

відповідно до норм Кодексу, 

виробниками тютюнових виробів 

сплачуються до бюджету протягом 

п’яти робочих днів після отримання 

марок акцизного податку з доплатою 

(у разі потреби) на день подання 

податкової декларації (п.п. 222.1.2 

п. 222.1 ст. 222 Кодексу) 

30.11.2020 

- єдиного внеску гірничими 

підприємствами за жовтень  

2020 року (абзац перший частини 

восьмої ст. 9 Закону № 2464; п.п. 6 

п. 3 розд. IV Інструкції № 449); 

- плати за землю (земельний 

податок та/або орендна плата за 

земельні ділянки державної або 

комунальної власності) (крім 

громадян) за жовтень 2020 року 

(п. 287.3 та п. 287.4 ст. 287 

Кодексу); 

- податку на доходи фізичних 

осіб з нарахованого, але не 

виплаченого доходу, за жовтень  

2020 року (п.п. 168.1.5 п. 168.1 

ст. 168 Кодексу); 

- податку на доходи фізичних 

осіб із загальної суми доходів у 

вигляді процентів, нарахованих 

за жовтень 2020 року на суми 

банківських вкладних (депозитних) 

або поточних рахунків, ощадних 

(депозитних) сертифікатів, вкладів 

(депозитів) членів кредитної 

спілки у кредитній спілці (п. 170.4 

ст. 170 Кодексу); 

- військового збору з 

нарахованого,  але  не виплаченого 
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 Завжди раді допомогти Вам 
 

1 2 3 

30.11.2020 

доходу, за жовтень 2020 року 

(п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 

розд. ІV та п. 161 підрозд. 10 

розд. XX Кодексу); 

- податку на додану вартість 

за жовтень 2020 року (п. 203.2 

ст. 203 Кодексу); 

- рентної плати за користування 

надрами при видобуванні 

вуглеводневої сировини за жовтень 

2020 року (п. 257.5 ст. 257 

Кодексу); 

- рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України 

за жовтень 2020 року (п. 257.5 

ст. 257 Кодексу);  

- рентної плати за 

транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами 

за жовтень 2020 року (п. 257.5 

ст. 257 Кодексу); 

- рентної плати за транзитне 

транспортування трубопроводами 

аміаку територією України 

за жовтень 2020 року (п. 257.5 

ст. 257 Кодексу); 

- акцизного податку за жовтень 

2020 року (п.п. 222.1.1 п. 222.1 

ст. 222 Кодексу) 

 

 

0-800-501-007  

idd@tax.gov.ua 
 

 

 Telegram, натисніть тут;  

 Viber, натисніть тут 

 

Загальнодоступний інформаційно- 

довідковий ресурс (ЗІР): 

http://zir.tax.gov.ua 
 

https://t.me/DPS_ContactCenter_bot?start
https://tinyurl.com/y9m4sxs5
http://zir.tax.gov.ua/

