
 

09:30 Початок трансляції 

09:30 - 11:00 Ольга Целуйко. Лекція 1,5 год 

11:00 - 11:30 Ольга Целуйко. Відповіді на запитання 30 хв 

 11:30 - 11:45 Перерва 15 хв 

11:45 - 13:45 Вікторія Величко. Лекція - перший блок 2 год 

13:45 - 14:15 Перерва 30 хв 

14:15 - 16:15 Вікторія Величко. Лекція - другий блок 2 год 

16:15 - 17:30 Вікторія Величко. Відповіді на запитання 1 год 15 хв 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

БЛОК ОЛЬГИ ЦЕЛУЙКО 

1. Первинні документи з різних сторін: актуальні вимоги законодавства 

- які документи є первинними для цілей відображення господарських операцій в обліку; 

- приклади документів: визначаємо, чи є вони первинними; 

ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО ОЛЬГА ЦЕЛУЙКО 
Незалежний практикуючий консультант з 
економічних питань, сертифікований тренер 
бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та 
податкового планування, автор значної кількості 
друкованих робіт, кандидат економічних наук. 

Практикуючий консультант із бухобліку, податків і 
фінансового менеджменту, практик із 20-річним 
досвідом на посаді CAO, CFO, автор численних 
публікацій в бухгалтерській пресі, має понад 1500 
годин публічних виступів, Founder Alexa Consulting 

На Вас чекає: 

★ Кращі лектори 

★ Актуальні теми 
ОСНОВНІ ЗМІНИ 2020 

✔  Антивірусні акценти організації праці робітників 

згідно ЗУ №530, 533, 540 

✔  ПДВ-новації 2020 

✔  Податок на прибуток та фінзвітність 

✔  Законодавчі новації квітня 

✔  Єдиний податок  

✔  ПДФО-окремі операції 

✔  Нові трудові штрафи 

★ онлайн-трансляція 

★ запис семінару 

★ роздатковий матеріал в електронному виді 

★ матеріали лекторів в електронному виді 

★ відповіді на запитання 

+ ДОДАТКОВО ДО ПАКЕТУ ПРЕМІУМ 

★ вебінар О.Целуйко Фінансовий моніторинг 2020  

★ запис практикуму В.Величко ФОП та Розрахунки  

★ доступ до Відеокабінету «Меркурій» (1-й квартал) 

Регламент семінару  

http://www.seminars.mercury.net.ua/seminary/najblizhchi-seminari/735-finansovyi-monitorynh-2020-olha-tseluiko
http://www.seminars.mercury.net.ua/seminary/records/730-rro-novi-pravyla-2020-2021-osoblyvosti-roboty-fop-i-pidpryiemstv-viktoriia-velychko-zapys-seminaru


- первинні документи в роздробі. Розрахункові документи; 

- первинні документи в роботі ФОП; 

- використання факсиміле при складанні первинних документів; 

- мова складання первинних документів. Документи на іноземній мові; 

- типові та самостійно виготовлені форми первинних документів; 

- бухгалтерська довідка; 

- терміни зберігання первинних документів; 

- наслідки відсутності первинних документів. 

2. Законодавчі новації квітня - адміністрування податків, штрафні санкції, перевірки, позовна 

давність: 

- як застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення податкового законодавства, вчинені 

протягом періоду карантину; 

- які введені штрафи за порушення цінового законодавства; 

- обмеження терміну проведення камеральних перевірок; 

- що треба знати про мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період 

карантину; 

- що треба врахувати в договірних відносинах із контрагентами: які випадки підпадають дід форс- 

мажорні обставини та як це засвідчити, що з перебігом строку позивної давності у період 

карантину. Як оформити зміни до діючих договорів? 

- які контрольні заході органів державного нагляду (контролю) підпадають під дію мораторію на 

планові перевірки на період карантину. 

Адміністрування ПДВ: 

- безумовна реєстрація та оновлений автомоніторинг ПН/РК; 

- показники позитивної історії платника податків та критерії ризиковості операцій; 

- розблокування ПН/РК: алгоритм дій; 

- варіанти оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН/РК: адміністративне, судове, через 

омбудсмена. 

БЛОК ВІКТОРІЇ ВЕЛИЧКО 

4. Податок на прибуток: 

- відтермінування штрафних санкцій за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності; 

- «благодійні» пільги згідно Закону України №540; 

- аналіз помилок при заповненні Декларації; 

- нові платники податку на прибуток; 

- правила нарахування амортизації за умови збільшення вартісного критерію ОЗ; 

- нові податкові різниці; 

- капіталізація відсотків при купівлі ОЗ та їх облік; 

- вплив відсотків по кредитам і займам від нерезидентів; 

- участь в капіталі інших суб’єктів господарювання та дивіденди різниці; 

- облік очікуваних кредитних збитків; 

- експортні обмеження; 

- вплив курсових різниць; 

- облік операцій з нерезидентами, що не мають ділової мети; 

- перенесення збитків минулих періодів; 

- збільшення порогу для подання річної декларації; 

- коригування при переході з єдиного податку. 

5. ПДВ-новації 2020: 

- медичні пільги згідно Законів України №533 та №540; 



- розрахунок 1 млн критерію за новими правилами; 
- зупинка та блокування податкових накладних: нові правила; 
- зняття статусу «ризиковий» платник; 
- нові правила реєстрації та анулювання платника ПДВ; 
- база оподаткування та договірна вартість: що змінилося? 
- база оподаткування по експортним операціям і складання зведених ПН; 
- визначення місця постачання послуг за ст. 186 ПКУ; 
- практика зупинення та відновлення реєстрації ПН/РК; 
- терміни реєстрації ПН/РК в окремих операціях; 
- штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК; 
- штрафні санкції за відсутність реєстрації ПН/РК; 
- зняття статусу ризикового платника; 
- поповнення реєстраційного ліміту по-новому; 
- нові операції, що не є об’єктом оподаткування; 
- удосконалення касового методу; 
- особливі умови нарахування, сплати та звільнення від ПДВ згідно Перехідних положень ПКУ та 

зміни у ст. 197 ПКУ; 
- новий звітний період для платників ПДВ; 
- нюанси заповнення Декларації з ПДВ. 

6. Антивірусні акценти організації праці робітників згідно ЗУ №530, 533, 540 

- робота працівників в умовах карантину: гнучкий графік, дистанційна робота та інше; 
- оплата праці під час карантину, зокрема простої; 
- ризики роботодавця при звільненні працівників; 
- відпустки, зокрема за власний рахунок. 

7. Зміни в адмініструванні ЄСВ: 

- звільнення ФОП від сплати ЄСВ згідно Законів України №533 та №540; 
- обмеження штрафних санкцій; 
- мораторій на перевірки ЄСВ; 
- погашення недоїмки з ЄСВ по-новому: аналіз Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №465; 
- приведення у відповідність до діючого законодавства назв центральних органів виконавчої влади, 

що здійснюють адміністрування ЄСВ; 
- уточнення порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ; 
- внесення змін до розміру штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених Законом; 
- виключення обов’язку контролюючого органу про надання інформації Пенсійному фонду про 

узгодження результатів перевірок в частини нарахування ЄСВ. 

8. ПДФО-окремі операції: 

- антивірусна добродійність та податкова пільга; 

- сплата ПДФО за філії платників; 

- дивіденди фізособам-засновникам; 

- дивіденди нерезидентам-фізичним особам; 

- заповнення 1-ДФ: виправлення основних помилок, виправлення помилки у розділі ІІ форми 

№1ДФ щодо військового збору. 

9. Нові перевірки та трудові штрафи-2020: 

- зміни в процедурі контролю за додержанням законодавства про працю; 

- нові штрафи та порядок притягнення до відповідальності; 

- права та обов’язки інспекторів праці та роботодавців при проведенні контрольних заходів; 

- документи, які вимагають інспектори праці при проведенні інспекційних відвідувань; 

- порядок оскарження дій та рішень інспекторів праці; 

- які перевірки заборонено під час карантину?; 



- умови подовження розпочатих перевірок згідно Закону України №533; 
- скасування штрафних санкцій на період згідно Закону України №540. 

10. Єдиний податок: 

- нові межі доходу для перебування на спрощеній системі оподаткування згідно Законів України 
№533 та №540; 

- процедури реєстрації платником єдиного податку; 

- нові терміни для переходу з загальної системи оподаткування на спрощену (проект); 

- нові правила анулювання реєстрації платника єдиного податку (проект); 

- вплив податкових боргів на статус платника єдиного податку; 

- платник єдиного податку стає платником податку на прибуток в окремих операціях з 

нерезидентами; 

- пільги зі сплати податку на майно. 

11. Податок на майно: 

- нові пільги з податку на майно на 2020 рік: податок на нерухомість, податок на землю, орендна 

плата; 

- зміна процедури повідомлення платника про нарахування земельного податку, транспортного 

податку; 

- подання уточнюючої декларації за 2020 рік; 
- перерахунок податку на майно для фізичних осіб; 
- скасування штрафних санкцій на період згідно Закону України №540. 

 

 


