
 

Лектор - Катерина Проскура - професійний консультант із питань бухгалтерського обліку, 
оподаткування, організації внутрішнього контролю. Має практичний досвід ведення бухгалтерського 
обліку, складання й подання фінансової та податкової звітності, досвід роботи в зовнішньоекономічній 
діяльності, роботи зі спрощеною системою оподаткування, оптимізації оподаткування, оформлення та 
обслуговування кредитів, роботи зі страховими компаніями, оцінки фінансового стану підприємства. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

Блок 1. Правовий статус, процедури реєстрації та анулювання реєстрації ФОП. 

 Правовий статус фізичної особи-підприємця. Дозволені види діяльності; 

 Державна реєстрація та постановка на податковий облік фізичної особи-підприємця, 
анулювання реєстрації ФОП, зняття з обліку як платника податків; 

 ФОП і наймані працівники - правові основи трудових відносин, особливості оподаткування 
доходів, виплачуваних ФОП фізичним особам, особливості декларування та сплати податків 
із таких доходів. 

Блок 2. Особливості роботи підприємств із ФОП: переваги та ризики, можливості для оптимізації 
податкового навантаження. 

 Варіанти правових відносин підприємства з ФОП. Коли вигідно попрацювати з ФОП? 

 Нюанси заміни найманих працівників ФОПами: коли та який механізм; 

 Ризики роботи з ФОП: визнання відносин трудовими, визнання угод такими, що містять 
ознаки фіктивності; 

 Можливі податкові режими, доступні для використання ФОП; 

 Нюанси співпраці юридичних осіб із ФОП-єдинниками різних груп і режимів оподаткування. 

Блок 3. Оподаткування єдиним податком ФОПів, які обрали спрощену систему оподаткування. 

 Групи ФОП-платників єдиного податку, критерії перебування; 

 Обмеження: коли не можна вибрати спрощену систему оподаткування, обмеження за 
видами діяльності; 

 Нюанси звільнення від сплати окремих податків і зборів ФОП-платників єдиного податку; 

 Доходи ФОП-єдинників і порядок їх визначення; 

 Документування господарської діяльності ФОП, порядок підтвердження як доходів, так і 
витрат; 

 Ставки єдиного податку, податковий період, порядок декларування та сплати податку; 

 Ведення обліку ФОП-платниками єдиного податку; 

 Порядок реєстрації та анулювання реєстрації ФОП як платника єдиного податку; 

 Нерухомість, земля, цінні папери, транспортні засоби у володінні ФОП: особливості 
оподаткування; 

 Аналіз проектів змін до законодавства, актуальних роз'яснень та консультацій ДПСУ. 



 

Блок 4. Оподаткування ПДФО доходів ФОП на загальній системі оподаткування. 

 Що передбачає загальна система оподаткування для ФОП. Механізм оподаткування ПДФО 
та військовим збором доходів ФОП від підприємницької діяльності; 

 Список витрат, на суму яких може бути скорочено оподаткований дохід ФОП; 

 Порядок декларування та сплати ПДФО, декларація про майновий стан і доходи; 

 Особливості оподаткування ФОП податком на нерухомість, земельним податком; 

 Аналіз актуальних роз'яснень та консультацій ДПСУ. 

Блок 5. Особливості сплати ЄСВ фізичними особами-підприємцями. 

 Аналіз майбутніх змін до порядку сплати та декларування ЄСВ ФОПами; 

 Розміри та терміни сплати ЄСВ ФОП-єдинниками, порядок декларування; 

 Розміри та терміни сплати ЄСВ ФОП-загальносистемниками, порядок декларування; 

 Особливості нарахування та сплати ЄСВ ФОПами, які використовують працю найманих 
працівників у частині доходів, що виплачуються таким працівникам; 

 Аналіз актуальних роз'яснень та консультацій ДФСУ. 

Блок 6. Особливості роботи з готівкою: правила роботи та аналіз майбутніх змін. 

 Хто ж все-таки зобов'язаний застосовувати РРО та які будуть нові правила роботи з РРО? 

 Можливості роботи з готівкою без РРО: правила 1 млн. гривень, застосування 
посередницьких договорів, залучення поштових служб і служб доставки; 

 Банківські платіжні картки: особисті та корпоративні; 

 Банківські перекази з/на карти підприємців: правила, особливості, ризики; 

 Поповнення власних оборотних коштів, отримання інвестицій та поворотна фіндопомога - 
пошук оптимальних варіантів; 

 Чи завжди безготівкові платежі звільняються від РРО? 

 РРО-ризики розрахунків через Інтернет і інтернет-торгівлі; 

 Який він - банківський нагляд за транзакціями на рахунках фізичних осіб? 

 

Мова вебінару: українська 
Тривалість: 2 години (14:00-16:00) 


