
 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ: 

1. Законопроект 6348: 

Нові критерії доходів і найманого персоналу. 

Заборонені види діяльності. 

Правила використання РРО. 

Зміна ставок єдиного податку та інше. 

2. Реєстрація фізичних осіб-підприємців у 2022 році 

Вибір видів економічної діяльності (КВЕД) з урахування фінансового моніторингу. 

Заборонені види діяльності для ФОП на єдиному податку. 

Нові дозволені види діяльності для ФОП на єдиному податку у 2022 році. 

Вибір системи оподаткування: загальна або спрощена. Нові правила на старий лад! 

Нові вартісні критерії для ФОП на єдиному податку у 2022 році. 

Алгоритм реєстрації та внесення змін про ФОП: держреєстратор, нотаріус, онлайн-сервіс «Дія». 

Подання форми 20-ОПП: податкові наслідки для ФОП. 

Штрафні санкції за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації. 

3. Облік доходів і витрат у ФОП: підсумки 2021-го та підготовка до 2022 року 

Первинні документи ФОП: які документи є обов’язковими та наслідки їх відсутності. 

Доходи ФОП на спрощеній системі оподаткування:  

 порядок визнання доходів, доходи за посередницькими договорами; 

 що не є доходом ФОП; 

 доходи в іноземній валюті. 

Ведення Книги доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування. 

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування: 

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: КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

8 грудня 2021 року 

11:00 - 13:00 – I частина 

13:00 - 13:30 – перерва 

13:30 - 15:30 – II частина та відповіді на запитання 

 

10 січня 2022 року  

17:00 - 18:30 – новації на 10.01.2022 рік і додаткова 

сесія відповідей на запитання 

 презентацію;  
 роздатковий матеріал; 
 запис семінару; 
 чек-лист «Популярні запитання»; 
 відповіді на запитання за темою семінару. 



 порядок визнання доходів, доходи за посередницькими договорами; 

 що не є доходом. 

Витрати ФОП на загальній системі оподаткування: 

 що є витратами; 

 облік амортизації у ФОП; 

 порядок визнання витрат; 

 що не вважається витратами. 

Ведення Книги доходів і витрат ФОП на загальній системі оподаткування. 

Витрати ФОП на власні потреби: як правильно організувати розрахунки. 

4. Облік товарних запасів ФОП: правила обліку та наслідки порушення 

Хто повинен обов’язково обліковувати товарні запаси? 

Форма ведення товарних запасів. 

Правила ведення обліку товарних запасів і заповнення форми обліку. 

Штрафні санкції за не ведення обліку та продаж товарів без обліку. 

5. Розрахунки ФОП у 2022 році: хто зобов’язаний використовувати РРО  

Безготівкові розрахунки: 

 організація безготівкових розрахунків: оплата за рахунками, перекази з карток, Liqpay, Fondy, 

Portmone, Wayforpay та інші; 

 поповнення підприємницького рахунку власними коштами; 

 повернення коштів із рахунку; 

 використання коштів із рахунку; 

 зняття готівкових коштів із рахунку. 

Готівкові розрахунки: 

 організація готівкових розрахунків; 

 оприбуткування готівки та наслідки неправильного оприбуткування. 

Використання корпоративних карток. 

Обов’язкове використання РРО/ПРРО у 2022 році для розрахункових операцій ФОП. 

Які ФОП можуть не використовувати РРО/ПРРО на розрахункові операції у 2022 році? 

Позиція ДПС щодо використання РРО/ПРРО ФОП-ми та судова практика 2021 року. 

Як правильно організувати розрахунки в інтернет-торгівлі без РРО/ПРРО? 

Використання РРО/ПРРО в інтернет-торгівлі: дата складання фіскального чека, дата відображення 

доходи, робота зі службами доставки. 

Що обрати - РРО або ПРРО: відповіді після року роботи. 

Правила роботи з РРО/ПРРО: розбираємо типові помилки. 

Використання терміналів при роботі з РРО/ПРРО. 

6. Декларування доходів ФОП: правила заповнення Декларації за 2021 рік 

Декларація про майновий стан і доходи ФОП на загальній системі оподаткування за 2021 рік: 

 порядок заповнення та подання; 

 звітування з ЄСВ. 

Інші доходи ФОП та фізичної особи в Декларації. 

Декларація платника єдиного податку, особливості заповнення Додатку 1 за 2021 рік. 

Правила складання та подання. 

Звітність із ПДВ: у яких випадках декларація з ПДВ є обов’язковою для неплатника ПДВ. 

Виправлення помилок у Деклараціях. 

Штрафні санкції за порушення правил декларування. 

7. Фінансовий моніторинг і ФОП: ризики та як запобігти наслідків 

Хто перевіряє ФОП? 

Які операції ФОП підпадають під фінансовий моніторинг? 



Які документи необхідно надати за запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу? 

Наслідки невиконання умов надання документів та інформації суб’єктам первинного моніторингу. 

8. Зміна системи оподаткування та ліквідація ФОП 

Зміна системи оподаткування. 

Перехід із загальної системи оподаткування на спрощену: порядок, розрахунки, наслідки. 

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування: добровільний або 

обов’язковий, порядок, розрахунки, наслідки. 

Зміна групи єдиного податку. 

Добровільні зміни групи платника єдиного податку: із меншої на більшу та зворотнім чином: 

правила та процедура переходу. 

Обов’язкова зміна групи платника єдиного податку: причини, правила та процедури, податкові 

наслідки. 

Податкові наслідки несвоєчасної зміни групи платника єдиного податку та системи оподаткування. 

Ліквідація ФОП: алгоритм ліквідації ФОП. 

Зняття з обліку ФОП у Державному реєстрі та в ДПСУ. 

Остаточні розрахунки ФОП із контрагентами та працівниками. 

Подання ліквідаційних декларацій і звітів. 

Остаточні розрахунки з податків і зборів при ліквідації. 

9. Перевірки ФОП  

Планова, позапланова, фактична контролюючих органів: 

 права та обов’язки ФОП; 

 права та обов’язки представників контролюючих органів. 

Які документи необхідно надавати контролюючим органам? 

Хто з органів державної влади може перевірити ФОП? 

Як впливає карантин на період перевірки ФОП? 

Наслідки перевірок контролюючих органів та інших органів державної влади. 

10. Новації на 01.01.2022 року 

 

Вартість участі - 1400,00 грн. 

 


