
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ‘ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

5_р 50 - річчя Перемоги, 12, м. Біла Церква, Київська обл.., 09117, 
тел.; (0456) 39-02-08, факс (0456) 39-02-08, bilatserkva@kviobi.sfs.gov.ua,

код ЄДРПОУ 39468482

.«і
4
4
•1̂
4
4
А
А
«
<Ік

4
■и

‘И-
.4

№ на № ВІД

Керуючому справами 
виконавчого комітету 
Білоцерківської міської ради 
Свірському М.С.

З метою налагодження партнерських стосунків та інформаційної взаємодії органу 
ДФС та платників Білоцерківська ОДНІ ГУ ДФС у Київській області просить Вас 
розмістити на офіційному сайті Білоцерківської міської ради матеріали, наведені в 
додатку.

Будемо пдиро вдячні за співпрацю в даному напрямку.
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В.О. начальника І.М. Орленко
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БІЛОІ̂ Е^КЩ ,ФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Додаток

Податковий календар на липень 2017 року

Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повідомляє, що:
10 липня, понеділок 
Закінчується строк 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 № 1-0А);
• звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за червень (форма № 1-0Т).

17 липня, понеділок 
Закінчується строк подання:
• звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за червень (форма 

№ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв ’язку; довідки про 
використані розрахункові книжки за червень.

19 липня, середа 
Закінчується строк сплати:
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, які 

обрали спрощену систему оподаткування, за II квартал;
• авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що здійснюються фізичними особами-підприємцями, 

крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.

20 липня, четвер 
Закінчується строк подання:
• декларації акцизного податку за червень;
• податкової декларації з ПДВ за червень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює 

календарному місяцю;
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за червень;

• податкової декларації з рентної плати за червень з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; 
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Закінчується строк сплати:
• авансового внеску з єдиного податку на липень платниками І та II груп;
• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за червень (крім 

гірничих підприємств).

28 липня, п’ятниця 
Закінчується строк сплати:

акцизного податку за червень;
податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень;
податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за червень на поточний або 

депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за червень;
авансового внеску податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за II 

квартал;
авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за II квартал; 
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за червень; 
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за червень;
плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної 

власності) (крім громадян) за червень;
єдиного податку платниками IV групи за II квартал;
ПДВ за червень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

31 липня, понеділок 
Закінчується строк сплати:
• податкових зобов’язань, визначених в податковій декларації про майновий стан і доходи, фізичними особами 

та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами 2016 року.
За довідками звертатись в Центр обслуговування платників Білоцерківської ОДПІ (бульвар 

Олександрійський, 12) або за телефоном 39-11-71
Відділ організації роботи 

Білоцерківської ОДПІ


