
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, 

сертифікований тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, автор 
значної кількості друкованих робіт, кандидат економічних наук. 

 

1. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум - зміни у 2020 році: на які виплати це 

впливає? 

2. Мінімальна зарплата у проекті Держбюджету-2021: орієнтири оподаткування. 

3. Зміни в оподаткуванні у 2021 році: аналіз Законопроектів. 

4. Нарахування заробітної плати в карантинний і посткарантинний період. 

5. Дистанційна робота - правова база: 

- оформлення в посткарантинний період; 

- забезпечення умов праці; 

- режим робочого часу; 

- нарахування заробітної плати. 

6. Фрілансери (ФОП, ГПД або ...): чи можливо це в умовах КЗпП? 

7. Відпускні та лікарняні - карантинні проблеми розрахунку, «особливі» лікарняні. 

8. Розрахунок лікарняних по ГПД - чи реально це? 

9. Відрядження по-новому - зміни 2020: 

На Вас чекає: 

КРАЩИЙ ЛЕКТОР, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

✔  Мінімальна заробітна плата та прожитковий 
мінімум - зміни у 2020 році 

✔  Зміни в оподаткуванні у 2021 році 

✔  Нарахування заробітної плати в карантинний  
і посткарантинний період 

✔  Дистанційна робота - правова база 

✔  Відпускні та лікарняні 

✔  Відрядження по-новому - зміни 2020 

✔  Перевірки та інспекційні відвідування Держпраці 

 

★ відеозапис семінару 

★ роздатковий матеріал в електронному виді 

★ відповіді на індивідуальні запитання (при 
умові – відправити своє запитання до 02.11) 

★ мова семінару - російська 

 

Програма семінару-практикуму: 



- зміни Інструкції №59 і її використання комерційними підприємствами; 

- визначення днів відрядження; 

- форма виплати авансу на відрядження; 

- авансовий звіт з урахуванням форми виплати авансу або його відсутності; 

- обмеження за видами витрат, які можна компенсувати. 

10. Розрахунок квот із працевлаштування. 

11. ПДФО, ЄСВ і ВС: 

- оподатковувані та неоподатковувані операції: типові помилки; 

- компенсація доходів за використання особистого майна, абонемент у спортзал, компенсація 

витрат на дорогу на роботу та з роботи, забезпечення масками, рукавичками, захисними 

засобами, оплата тестів у медичних установах, лікування працівників, оплата медичних 

страховок, подарунки, матеріальна допомога, виплати не працівникам підприємства тощо. 

- заповнення 1-ДФ за 3-й квартал: розбираємо типові та нові коди, виправляємо помилки 

попередніх періодів; 

- звіт з ЄСВ: заповнюємо та виправляємо помилки минулих періодів. 

12. Перевірки та інспекційні відвідування Держпраці: 

- що змінилося з 01 вересня 2020 року? 

- хто потрапив у групу ризику та за якими критеріями? 

- законні підстави для не допуску перевіряючих; 

- документи, які перевіряють; 

- нові процедури в перевірках і відвідуваннях; 

- нові штрафи для роботодавців. 


