
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. 

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 

09:45 Початок реєстрації 

10:30 - 13:00 Вікторія Величко. Перший блок 2 год 30 хв 

 13:00 - 14:00 Перерва. Обід 1 год 

14:00 - 14:15 Розіграш призів 15 хв 

14:15 - 16:15 Вікторія Величко. Другий блок 2 год 

16:15 - 16:45 Відповіді на запитання 30 хв 

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

1. Податок на прибуток: 

 зміни в оподаткуванні прибутку у 2021 році; 

 нова Декларація: основні правила заповнення; 

 зміни в Додатках до Декларації; 

 новий Додаток РІ: розбираємо рядок за рядком. 

2. Податок на додану вартість: 

 оподаткування ПДВ у 2021 році: звільнення, зниження ставки, нові оподатковувані операції; 

 нова податкова накладна та РК до неї: перші результати використання; 

ДЦ МЕНОРА,  вул. Шолом-Алейхема, 4/26 , зал Сінай 
10:30 -16:45 

★ Кращий лектор 

★ Актуальні теми 
ОСНОВНІ ЗМІНИ 2020 
✔ Податок на прибуток: зміни в оподаткуванні у 2021 році. 

✔ Оподаткування ПДВ у 2021: звільнення, зниження ставки, 
нові оподатковувані операції. 

✔ Нові правила розрахунку середньої заробітної плати. 

✔ Нова звітність із ЄСВ, ПДФО, ВЗ. 

✔ Звітність по заборгованостях за формою 3-борг. 

✔ Оформлення трудових відносин. 

✔ Єдиний податок у юридичних осіб. 

✔ Перевірки - 2021. 

НА ВАС ЧЕКАЄ: 

★ семінар у залі 

★ роздатковий матеріал 

★ запис семінару  

★ смачний бізнес-ланч (пакет Преміум) 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

★ розіграш призів 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО: КАРАНТИННЕ РОЗМІЩЕННЯ  

ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 



 блокування ПН та РК: новації 2021 року; 

 зміни в Декларації з ПДВ: як заповнюються та поєднуються нові рядки Декларації; 

 новий Додаток 1: порядок заповнення, поєднання з Декларацією; 

 виправлення помилок попередніх періодів; 

 нові правила повернення переплати з особистого рахунку. 

3. Нові правила розрахунку середньої заробітної плати: 

 правила розрахунку лікарняних - 2021; 

 правила розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку та відрядження; 

 розрахунковий період, розподіл премій: розбираємо на прикладах; 

 наслідки помилок у розрахунку середньої заробітної плати. 

4. Нова звітність із ЄСВ, ПДФО, ВЗ: 

 нормативне забезпечення; 

 терміни подання нової звітності; 

 особливості складання «Нової звітної» та «Уточнюючої» звітності; 

 «Довідковий» Розрахунок: у яких випадках та в які терміни подається, які додаються Додатки та 
як заповнюються; 

 як подати об'єднану звітність, якщо підрозділи підприємства розміщені в різних населених 
пунктах; 

 нюанси заповнення Додатків до Розрахунку на прикладах; 

 виправлення помилок за 2020 рік. 

5. Звітність по заборгованостях за формою 3-борг: 

 хто зобов'язаний подати форму 3-борг; 

 порядок заповнення та подання; 

 наслідки неподання форми. 

6. Оформлення трудових відносин: нормативне забезпечення, документальне оформлення, оплата 

праці: 

 дистанційна робота; 

 надомна робота; 

 гнучкий режим робочого часу. 

7. Єдиний податок у юридичних осіб: 

 особливості визначення доходів; 

 звітування за І квартал: розбираємо типові помилки. 
8. Облік ФОП: 

 первинні документи ФОП; 

 облік доходів і витрат у ФОП на загальній системі оподаткування; 

 облік доходів у ФОП на єдиному податку; 

 звітність ФОП за І квартал і перехідна звітність; 

 звільнення ФОП від сплати ЄСВ. 

9. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника: коли та як подавати. 

10. Перевірки-2021: 

 новий формат мораторію на перевірки: кого перевіряють; 

 перевірки Держпраці: чи законні підстави для перевірок; 

 мораторій на штрафні санкції: обмеження термінів або за що 
штрафують у 2021 році; 

 наслідки несплати податків і неподання звітності. 

 
 

м. Дніпро, ДЦ «МЕНОРА», вул. Шолом-Алейхема, 4/26 


