
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: 

09:30 Початок реєстрації 

10:00 - 12:30 Вікторія Величко. Перший блок 2,5 год 

 12:30 - 13:30 Перерва 1 год 

13:30 - 16:00 Вікторія Величко. Другий блок. Відповіді на запитання 2,5 год 

16:00 - 16:30 Святкова частина 30 хв 

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

ЗВІТНІСТЬ ІЗ ЄСВ, ПДФО, ВЗ 

Типові помилки та нетипові ситуації при складанні звітності за I квартал 2021 року: розбираємо на 
прикладах. 

Виправлення помилок: 

 заповнення заголовної частини декларації та Додатків; 

 сума ЄСВ та реквізити застрахованої особи; 

 період і призначення виплати в Додатку 1; 

ЦЕНТР МЕДІА ЧАС (PLATINUM PLAZA) 
ВУЛ. СУМСЬКА, 72 

★ Актуальні питання: 

- Звітність із ЄСВ, ПДФО, ВЗ. 
- Чергові зміни до П(С)БО, фінзвітність за II квартал 2021 

року: на що звернути увагу? 
- Податок на прибуток: розбираємо типові помилки при 

складанні звітності. 
- Податок на додану вартість. 
- Єдиний податок. 
- Розрахункові операції та РРО: що змінилось у 2021 році? 
- Перевірки контролюючих органів у 2021 році: 

карантинні наслідки. 
- Законопроекти, постанови КМУ, узагальнюючі податкові 

консультації. 

★ Кращий лектор - Вікторія Величко 

★ семінар у залі, запис семінару від 07.07.2021  

★ роздатковий матеріал 

★ смачний обід і кава (пакет Преміум), кава-пауза 
(пакет Стандарт) 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

★ ПОДАРУНОК кожному учаснику 

★ розіграш призів 
 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО: КАРАНТИННЕ РОЗМІЩЕННЯ 

ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 



 показники в Додатку 4ДФ; 

 код застрахованої особи, період, реквізити наказів і посади в Додатку 5; 

 показники в Додатку 6. 

Порядок подання «Нового звітного» та «Уточнюючого» Розрахунків: на що звернути увагу? 

У яких випадках і за якими правилами подається «Довідковий» Розрахунок? 

Штрафні санкції за порушення правил подання звітності та сплати ЄСВ, ПДФО, ВЗ. 

Чи можна переплату з податків спрямувати на погашення боргу з ЄСВ? 

ЧЕРГОВІ ЗМІНИ ДО П(С)БО, ФІНЗВІТНІСТЬ ЗА II КВАРТАЛ 2021 РОКУ: НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ? 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: РОЗБИРАЄМО ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ СКЛАДАННІ ЗВІТНОСТІ 

Первинні документи для різних типів операцій з метою підтвердження реальності операції. 

Алгоритм заповнення Декларації з прибутку: на що звертають увагу податківці під час перевірки? 

Неправильно прийняте рішення про незастосування різниць: наслідки. 

Операції з найбільшою кількістю помилок при відображенні: розбираємо на прикладах. 

Аналіз типових помилок при заповненні Додатків (РІ, ЗП, ПП, ПН, АВ) до Декларації. 

Виправлення помилок у фінансовій звітності та Декларації. 

Штрафні санкції: несвоєчасне подання Декларації та сплата податку, помилки в Декларації, 

неподання та несвоєчасне поданні звіту з ТЦУ, період без штрафів та пені у 2021 році. 

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній: наслідки невиконання правил. 

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Визначення операцій із постачання товарів/послуг, які вважаються оподатковуваними операціями 

для цілей реєстрації платником ПДВ. 

Операції, які вважаються пільговими для заповнення Додатку 5. 

Розрахунки коригування: розбираємо типові помилки при складанні, включенні до Декларації та 

наслідки для реєстраційного ліміту. 

Основні акценти при складанні Декларації з ПДВ. 

Виправляємо помилки в Додатках до Декларації. 

Помилки при поданні Уточненої Декларації та наслідки для реєстраційного ліміту. 

Виправлення самоштрафів у Декларації. 

Повернення на поточний рахунок надміру/помилково сплачених з електронного рахунку ПДВ коштів: 

право чи обов'язок? 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

Випадки, у яких необхідно сплачувати максимальну ставку ЄП. 

За які порушення анулюється реєстрація платника ЄП? 

Наслідки порушення правил знаходження на ЄП. 

Подання «Довідкової» Декларації: у яких випадках і за якими правилами? 

Подання ліквідаційної звітності платника ЄП: що робити з ЄСВ? 

Наслідки втрати книги доходів платника ЄП, яка велась до 2021 року. 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА РРО: ЩО ЗМІНИЛОСЬ У 2021 РОЦІ? 

Розрахункова операція: визначення та позиція ДПСУ. 



У яких випадках використовувати РРО: розрахунки готівкою, картками, через Інтернет, Приват24, 

Монобанк та інші види розрахунків? 

ПРРО: правила роботи, особливості використання та обмеження. 

Штрафні санкції за невикористання та неправильне використання РРО. 

ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У 2021 РОЦІ: КАРАНТИННІ НАСЛІДКИ 

Планові та позапланові перевірки карантинного та післякарантинного періоду. 

Що змінилося в проведенні податкових перевірок? 

Незаконне включення платника податків до плану-графіку перевірки: чи допускати до перевірки? 

Розміри та порядок нарахування податкових штрафів і пені. 

ЗАКОНОПРОЕКТИ, ПОСТАНОВИ КМУ, УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ. 

 
 

м. Харків,  
вул. Сумська, 72 

Центр Медіа Час (Platinum Plaza)  
Метро Університет 

 


