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КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА на жовтень 2021 року
Прийняті скорочення: статистична звітність – СЗ; податкова звітність – ПЗ; інша звітність – ІЗ.

Дата Податок, збір, платіж, форма звітності Законодавчі 
та нормативні акти

Відмітка про 
виконання

04.10.21 р.,
понеділок

Останній день подання
Звіт про товарооборот торгової мережі 
(форма № 1-торг (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату від 16.07.18 р. № 153 
(далі – Наказ № 153) (СЗ)

Звіт про використання та запаси палива 
(форма № 4-мтп (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 31.08.16 р. № 162 (СЗ)

Державне статистичне спостереження «Про продаж світлих нафтопродуктів 
і газу» (форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 16.07.18 р. № 154 (СЗ)

Звіт про обсяг оптового товарообороту 
(форма № 1-опт (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату від 13.07.18 р. № 149 
(далі – Наказ № 149) (СЗ)

Звіт про виробництво промислової продукції за видами 
(форма № 1-П (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 31.05.19 р. № 180 (СЗ)

Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного 
використання (форма № 1-ПО (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 24.06.20 р. № 198 (СЗ)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні під-
приємства (форма № 11-заг (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ Держстату 
від 25.09.15 р. № 219 (СЗ)

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства 
(форма № 13-заг (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ Держстату 
від 10.05.19 р. № 151 (СЗ)

Звіт про ціни на ринку житла 
(форма № 1-ціни (житло) (квартальна)) за III квартал 2021 року

Наказ Держстату 
від 04.07.14 р. № 207 (СЗ)

05.10.21 р.,
вівторок

Останній день подання
Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення і збе-
рігання (форма № 1-зерно (місячна)) станом на 01.10.21 р.

Наказ Держстату 
від 28.01.20 р. № 66 (СЗ)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом 
(форма № 51-авто (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 21.06.19 р. № 223 (СЗ)

07.10.21 р.,
четвер

Останній день подання
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за вересень 2021 року Наказ Держстату 

від 17.06.20 р. № 179 (СЗ)
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна)) за III квартал 2021 року Наказ Держстату 

від 17.06.20 р. № 178 (СЗ)
Звіт про заборгованість з оплати праці 
(форма № 3-борг (місячна)) за вересень 2021 року

Наказ Держстату 
від 21.07.20 р. № 222 (СЗ)

Звіт про виконання державного замовлення 
(форма № 1-держзамовлення (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ Держстату 
від 14.06.19 р. № 209 (СЗ)

08.10.21 р.,
п’ятниця 

Останній день подання
Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фон-
ду соціального страхування України за III квартал 2021 року

Постанова правління ФСС 
від 12.12.18 р. № 28 (ІЗ)

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту 
(форма № 1-РС (місячна)) за вересень 2021 року 

П. 3 наказу Мінфіну 
від 11.02.16 р. № 49 (ПЗ)

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв 
(форма № 2-РС (місячна)) за вересень 2021 року 
Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів 
(форма № 3-РС (місячна)) за вересень 2021 року 
Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій ме-
режі (форма № 1-ОА (місячна)) за вересень 2021 року 
Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій ме-
режі (форма № 1-ОТ (місячна)) за вересень 2021 року 
Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продук-
цію) з 15.10.21 р. (подається виробником або імпортером підакцизних то-
варів (продукції))

П. 4 розд. III Порядку, затвердженого 
наказом Мінфіну від 25.03.15 р. 
№ 359 (далі – Порядок № 359) (ПЗ)

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності 
юридичної особи державному реєстратору

П. 4 розд. X Закону від 06.12.19 р. 
№ 361-IX; наказ Мінфіну 
від 19.03.21 р. № 163 (ІЗ)

11.10.21 р.,
понеділок

Останній день подання
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (за-
купівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної тех-
ніки (форма № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)) за вересень 2021 року

Наказ Держстату 
від 24.06.20 р. № 199 (СЗ)

Звіт про експорт-імпорт послуг 
(форма № 9-ЗЕЗ (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ Держстату 
від 17.06.20 р. № 182 (СЗ)

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями 
(форма № 10-зез (квартальна)) за III квартал 2021 року

Наказ Держстату від 13.06.19 р. 
№ 206 (далі – Наказ № 206) (СЗ)

Звіт підприємства про іноземні інвестиції за кордон 
(форма № 13-зез (квартальна)) за III квартал 2021 року

Наказ № 206 (СЗ)

Обстеження ділової активності промислового підприємства 
(форма № 2К-П (місячна)) на жовтень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 21.05.19 р. № 163 (СЗ)

12.10.21 р.,
вівторок

Останній день строку подання
Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисло-
вості (форма № 1-ПЕ (місячна)) за вересень 2021 року

Наказ Держстату 
від 31.05.19 р. № 178 (СЗ)

13.10.21 р.,
середа

Останній день подання
Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розра-
хункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інфор-
мації по дротових або бездротових каналах зв'язку та Довідка про вико-
ристані розрахункові книжки за вересень 2021 року 

П. 7 ст. 3 Закону 
від 06.07.95 р. № 265/95-ВР; 
наказ Мінфіну 
від 21.01.16 р. № 13 (ПЗ) 

18.10.21 р.,
понеділок

Останній день подання
Звіт про виконання будівельних робіт 
(форма № 1-кб (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 21.06.19 р. № 224 (СЗ)

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності 
транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу 
(форма № 14-ЗЕЗ (квартальна)) за III квартал 2021 року

Наказ Держстату 
від 21.07.17 р. № 190 (СЗ)

19.10.21 р.,
вівторок

Останній день сплати
ЄСВ з доходу фізичних осіб – підприємців, у т. ч. тих, які обрали спро-
щену систему оподаткування; членів фермерського господарства, якщо 
вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах; 
фізосіб, які здійснюють незалежну профдіяльність, за III квартал 2021 року

Абзац третій ч. 8 ст. 9 Закону 
від 08.07.10 р. № 2464-VI 
(далі – Закон № 2464)

Авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб підприємцями на 
загальній системі оподаткування за III квартал 2021 року

П. 57.1, пп. 177.5.1 
Податкового кодексу (далі – ПК)
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Дата Податок, збір, платіж, форма звітності Законодавчі 
та нормативні акти

Відмітка про 
виконання

20.10.21 р.,
середа

Останній день сплати
Авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до першої 
та другої груп, за жовтень 2021 року

П. 295.1 ПК 

ЄСВ з доходу за вересень 2021 року Абзац перший ч. 8 ст. 9 
Закону № 2464

Останній день подання
Податкова декларація з ПДВ за вересень 2021 року Пп. 49.18.1, п. 49.20, 203.1 ПК; 

наказ Мінфіну від 28.01.16 р. № 21 
(далі – Наказ № 21) (ПЗ)

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, 
не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, 
у т. ч. їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками 
податків, на митній території України за вересень 2021 року

П. 180.2, 208.2, 208.5 ПК; 
п. 5, 6 розд. I, п. 2 розд. III, 
п. 1–2 розд. VIII Порядку, 
затвердженого Наказом № 21

Декларація акцизного податку за вересень 2021 року П. 49.20, 223.2 ПК; 
наказ Мінфіну 
від 23.01.15 р. № 14 (ПЗ)

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або оренд-
на плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) плат-
никами, які звітують помісячно, за вересень 2021 року 

П. 49.20, 286.3 ПК; 
наказ Мінфіну 
від 16.06.15 р. № 560 (ПЗ)

Податкова декларація з рентної плати за вересень 2021 року, у разі наяв-
ності об’єкта оподаткування, для обчислення податкових зобов’язань: за 
користування надрами для видобування вуглеводнів (додаток 21); корис-
тування радіочастотним ресурсом України (додаток 41); транспортуван-
ня нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафто-
продуктопроводами (додаток 101); транзитне транспортування трубопро-
водами природного газу та аміаку територією України (додаток 111) 

Пп. 49.18.1, п. 49.20, ст. 257 ПК; 
наказ Мінфіну 
від 17.08.15 р. № 719 (ПЗ)

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи (уточ-
нююча) у разі набуття/втрати права власності/користування сільгоспугід-
дями у III кварталі 2021 року

Пп. 295.9.5 ПК; 
ЗІР, підкатегорія 108.02.05 (ПЗ)

Розрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних 
живих ресурсів за III квартал 2021 року

Пп. 2.2 Інструкції, затвердженої 
спільним наказом від 24.12.99 р. 
№ 167/156/299/300/650 
(далі – Інструкція № 167) (ПЗ)

22.10.21 р.,
п’ятниця 

Останній день подання
Звіт про ціни виробників промислової продукції 
(форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за вересень 2021 року 

Наказ Держстату 
від 20.07.17 р. № 182 (СЗ)

25.10.21 р., 
понеділок

Останній день сплати
Платіж за спеціальне використання водних живих ресурсів за III квартал 
2021 року 

П. 2.6 Інструкції № 167

Останній день подання
Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продук-
цію) з 01.11.21 р. (подається виробником або імпортером підакцизних то-
варів (продукції))

П. 4 розд. III Порядку № 359 (ПЗ)

Фінансова звітність до органів статистики за 9 місяців 2021 року: Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) (форма № 1); Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) (форма № 2); Фінансовий звіт суб'єкта мало-
го підприємництва (форми № 1-м, № 2-м); Спрощений фінансовий звіт 
суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, № 2-мс)

П. 5, 10 Порядку, затвердженого 
постановою КМУ 
від 28.02.2000 р. № 419; 
НП(С)БО 1, НП(С)БО 25 (ІЗ)

Звіт про обсяги реалізованих послуг 
(форма № 1-послуги (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ Держстату 
від 13.06.19 р. № 208 (СЗ)

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі 
(форма № 3-торг (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ № 153 (СЗ)

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
(форма № 1-опт (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ № 149 (СЗ)

Звіт про капітальні інвестиції 
(форма № 2-інвестиції (квартальна)) за III квартал 2021 року 

Наказ Держстату 
від 26.08.20 р. № 256 (СЗ)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг 
(форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)) за вересень 2021 року

Наказ Держстату 
від 21.07.20 р. № 221 (СЗ)

28.10.21 р.,
четвер

Останній день сплати
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
гірничими підприємствами з доходу за вересень 2021 року 

Абзац перший п. 8 ст. 9 
Закону № 2464

29.10.21 р.,
 п’ятниця

Останній день сплати
Авансовий внесок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, юридичними особами за III квартал 2021 року

Пп. «б» пп. 266.10.1 ПК

Авансовий внесок з транспортного податку юридичними особами за 
III квартал 2021 року

Пп. «б» пп. 267.8.1 ПК

Також строки подання
До початку роботи 

працівника за укладеним 
трудовим договором

Повідомлення про прийняття працівника на роботу
(подається власником підприємства, установи, орга-
нізації або уповноваженим ним органом (особою) чи 
фізособою до територіальних органів ДПС за місцем 
обліку їх як платника ЄСВ)

Постанова КМУ 
від 17.06.15 р. № 413 (ПЗ)

За наявності попиту 
на робочу силу (вакансії): не 
пізніше ніж через 3 робочих 
дні з дати відкриття вакансії

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) 
(форма № 3-ПН) (подається територіальному органу 
Держслужби зайнятості)

Наказ Мінсоцполітики 
від 31.05.13 р. № 316 (ІЗ)

Не пізніше, ніж за 2 місяці 
до масового вивільнення 

працівників

Інформація про заплановане масове вивільнення пра-
цівників у зв'язку із змінами в організації виробництва 
і праці (форма № 4-ПН) (подається територіальному 
органу Держслужби зайнятості)

Наказ Мінекономрозвитку 
від 18.03.21 р. № 563 (ІЗ)

Протягом 10 робочих днів 
після здійснення реєстрації, 
створення або зміни стану 

об’єкта оподаткування

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, 
пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність (форма № 20-ОПП) (подається до конт-
ролюючого органу за основним місцем обліку платни-
ка податків)

П. 8.4 Порядку, затвердженого 
наказом Мінфіну 
від 09.12.11 р. № 1588 (ПЗ)

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА на жовтень 2021 року


