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Вівторок, 7 грудня 2021

  

Останній день подання

    
    -  Звіту про заборгованість з оплати праці за листопад 2021 року (форма № 3-борг
(місячна))   
    -  Звіту з праці за листопад 2021 року (форма № 1-ПВ (місячна))  

  

Четвер, 9 грудня 2021

  

Останній день подання

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

  

Середа, 15 грудня 2021

  

Останній день подання

    
    -  Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових
книжок) (форма № ЗВР-1) за листопад    
    -  Довідки про використані розрахункові книжки за листопад   
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Четвер, 16 грудня 2021

  

Останній день подання

    
    -  Заяви про перехід на спрощену систему оподаткування  платником інших податків і
зборів    
    -  Заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку   

  

Понеділок, 20 грудня 2021

  

Останній день подання

    
    -  Декларації з ПДВ за листопад  
    -  Декларації акцизного податку за листопад  
    -  Декларації рентної плати за листопад 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 листопад 2021 року у
разі не подання податкової декларації на 2021 рік.   

  

Останній день сплати

    
    -  Авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що
обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп, за грудень   
    -  Єдиного внеску, нарахованого роботодавцями за найманих працівників (крім
гірничих підприємств), за листопад   

  

Вівторок, 21 грудня 2021
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Останній день подання

    
    -  Заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2022 року  

  

Вівторок, 28 грудня 2021

  

Останній день сплати

    
    -  Єдиного внеску, нарахованого гірничими підприємствами за найманих працівників,
за листопад   

  

Четвер, 30 грудня 2021

  

Останній день сплати

    
    -  ПДВ за листопад   
    -  Акцизного податку за листопад  
    -  Авансового внеску з туристичного збору за грудень платниками, які сплачують
туристичний збір авансами щомісяця   
    -  Плати за землю за листопад    
    -  Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад   
    -  Рентної плати за  листопад за :

 - користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
 - користування радіочастотним ресурсом України;
 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та

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) за листопад   
    -  ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

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

    -  ПДФО у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але
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не виплачується (не надається) платнику податку за листопад   

  

Вісник Державної фіскальної служби України

  

  

Дивись також Uteka:  Календар бухгалтера на грудень 2021 року
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