
Лектор – 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: 

09:00 Виїзд із Дніпро до Relax Hotel GoodZone 

10:30 - 11:00 Ранкова кава-пауза 30 хв 

11:00 - 13:30 Вікторія Величко. Перший блок 2,5 год 

 13:30 - 14:45 Велика перерва. Обід 1 год 15 хв 

14:45 - 17:30 Вікторія Величко. Другий блок. Відповіді на запитання 2 год 45 хв 

17:30 - 18:00 Професійна фотосесія на території комплексу 30 хв 

18:00 Виїзд із Relax Hotel GoodZone до Дніпра  

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

ЗМІНИ В ДСТУ: ЯКИХ ДОКУМЕНТІВ ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ? 

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: ОСНОВНІ РИЗИКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Основні правила та суб'єкти первинного фінансового моніторингу. 

Основні причини зупинки банками платежів. 

Які документи мають право вимагати суб'єкти первинного моніторингу? 

Власні банківські картки фізичної особи та наслідки нецільового використання. 

ЗВІТ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ: ЧИ Є НАСЛІДКИ? 

Правила подання звіту. 

На що звернути увагу для запобігання податкових наслідків? 

НА ВАС ЧЕКАЄ: 

★ Актуальні питання 
ОСІННІ ПОДАТКОВІ НОВИНИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА  

✔  Зміни в ДСТУ: яких документів це стосується 

✔  Фінансовий моніторинг: основні ризики суб'єктів 
господарювання 

✔  Податкова амністія: особлива увага ДПС 

✔  ПДВ: усі зміни 2021 року 

✔  «Мінімальне податкове зобов'язання» та інші зміни в проекті 
ЗУ №5600 

✔  Розрахунок середньої заробітної плати по-новому 

✔  ФОП: акценти діяльності та ліквідації 

✔  Розрахункові операції та РРО: правила 2021 та що зміниться у 
2022 році? 

★ Кращий лектор – Вікторія Величко 

ВИ ОТРИМАЄТЕ: 

★ семінар у залі та запис семінару 

★ роздатковий матеріал 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

★ ранкова кава-пауза  

★ обід у ресторані GoodZone  

★ розіграш призів, професійна фотосесія 

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 



ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ОСОБЛИВА УВАГА ДПС 

Нормативне забезпечення. 

Податкова амністія: кого вона стосується? 

Активи та майно: що необхідно декларувати, а що ні? 

За якими ставками оподатковується задеклароване майно? 

Правила заповнення Декларації. 

ПДВ 

Визначення дати податкових зобов'язань: усі зміни 2021 року. 

Зміни ставок для окремих видів продукції. 

Перехідні положення ПКУ та ПДВ: до чого готуватись 01.01.2022 року? 

«Електронні послуги» - визначення, оподаткування, декларування. 

Послуги від нерезидента: 5 типових помилок. 

Нетипові компенсуючі ПН та РК: позиція ДПС. 

Розрахунки коригування до ПН: розбираємо помилки на підставі досвіду розблокувань. 

Декларація з ПДВ: виправні та невиправні помилки та їх наслідки. 

Повернення помилкових оплат на ПДВ-рахунок: судова практика. 

Розбираємо проект ЗУ №5600. 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Податкові різниці: квартальний підхід, у якому випадку невигідно відмовлятись від РІ. 

Дисконтування: судова практика на користь платників податку. 

Експортно-імпортні різниці: практика перевірок ДПС і наслідки. 

Виправлення помилок в Додатку РІ: розбираємо приклади. 

Як подавати уточнену Декларацію з мінімальною увагою ДПС? 

«Мінімальне податкове зобов'язання» та інші зміни в проекті ЗУ №5600. 

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО-НОВОМУ: правила та приклади, перерахунок 

попередніх періодів. 

ФОП: АКЦЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 

Декларування доходів і витрат ФОП: ЗСО та ССО. 

Книга обліку доходів і витрат: розбираємо складні питання. 

Декларація ФОП: при переході зі ССО на ЗСО та із ЗСО на ССО, при ліквідації. 

Додаток 1: у яких випадках є обов'язковим і наслідки помилок. 

Зміни роботи ФОП у 2022 році: що з єдиним податком. 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА РРО: правила 2021 та що зміниться у 2022 році? 

Розрахункова операція: визначення та позиція ДПСУ. 

У яких випадках використовувати РРО з 01.01.2022 року? 

Типові помилки в роботі з РРО у 2021 році та їх наслідки. 

Як підготуватись до правильного використання РРО/ПРРО у 2022 році? 

Штрафні санкції за невикористання та неправильне використання РРО. 

КАРАНТИН: ПЕРЕВІРЯЮТЬ ЧИ НІ? 

Із якого періоду ДПС має право приходити на планові перевірки? 

Який період можна перевірити з урахуванням карантину? 

Практика перевірок та оскарження їх результатів у 2021 році. 

ЗАКОНОПРОЕКТИ, ПОСТАНОВИ КМУ, УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОДАТКОВІ 
КОНСУЛЬТАЦІЇ НА ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 

 
с. Піщанка, вул. Чкалова, 70 

Дніпропетровська область 
GOOD ZONE Hotel 


