
Календар бухгалтера на липень 2021 року
07.07.2021 13:06

Середа, 7 липня 2021

  

Останній день подання

    
    -  звіту з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за червень  
    -  звіту про заборгованість з оплати праці за червень (форма № 3-борг (місячна))  
    -  звіту з праці за II квартал (форма № 1-ПВ (квартальна))  

  

Пʼятниця, 9 липня 2021

  

Останній день подання

    
    -  звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма № 1-РС)  
    -  звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за червень (форма
№ 2-РС)   
    -  звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за червень (форма
№ 3-РС)   
    -  звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за
червень (форма № 1-ОА)   
    -  звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за
червень (форма № 1-ОТ)   

  

Четвер, 15 липня 2021

  

Останній день подання

    
    -  звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових
книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або
бездротових каналах зв'язку, та довідки про використані розрахункові книжки за
червень   
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Понеділок, 19 липня 2021

  

Останній день сплати

    
    -  авансових платежів з ПДФО фізичними особами – підприємцями, крім осіб, що
обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостійно згідно з фактичними
даними обліку доходів і витрат за ІІ квартал   
    -  єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали
спрощену систему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну
діяльність, членами фермерських господарств за ІІ квартал   

  

Вівторок, 20 липня 2021

  

Останній день подання

    
    -  податкової декларації рентної плати за червень 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

    
    -  декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні
ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за червень у разі не
подання податкової декларації за 2021 рік   
    -  податкової декларації з ПДВ за червень  
    -  декларації акцизного податку за червень    

  

Останній день сплати
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    -  авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, які обрали
спрощену систему оподаткування І та ІІ груп за липень   
    -  єдиного внеску роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)
за червень   

  

Середа, 28 липня 2021

  

Останній день сплати

    
    -  єдиного внеску гірничими підприємствами за найманих працівників за червень  

  

Четвер, 29 липня 2021

  

Останній день сплати

    
    -  юридичними особами авансового внеску за ІІ квартал податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки   
    -  юридичними особами авансового внеску за ІІ квартал  транспортного податку  

  

Пʼятниця, 30 липня 2021

  

Останній день сплати

    
    -  рентної плати за червень за:  

  

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
 - користування радіочастотним ресурсом України;
 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та
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нафтопродуктопроводами територією України;
 - транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

    
    -  плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності) (крім громадян)   
    -  податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:
 

  

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
 - процентів на вклади члена кредитної спилки

    
    -  податковим агентом податку на доходи фізичних осіб у разі якщо оподатковуваний
дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику
податку за червень   
    -  ПДВ за червень  
    -  акцизного податку за червень  
    -  юридичними особами за ІІ квартал єдиного податку для платників четвертої групи  

  

  

Вісник Державної фіскальної служби України

  

  

Дивись також Uteka:  Календар бухгалтера на липень 2021 року
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