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.

НА ВАС ЧЕКАЄ:
КРАЩИЙ ЛЕКТОР, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
✔ Готівковий і безготівковий розрахунок у різних
суб'єктів господарювання
✔ Розрахунки в інтернет-торгівлі
✔ РРО у торговій точці
✔ Обов'язкове застосування та основний алгоритм РРО
або ПРРО
✔ Кешбек із 01.01.2021 - як підготуватися до роботи у
2020 році
✔ Штрафні санкції за неправильну організацію РО

ВИ ОТРИМАЄТЕ:
★ відеозапис семінару
★ роздатковий матеріал в електронному виді
★ відповіді на індивідуальні запитання (при
умові – відправити своє запитання до 15.11)
★ мова семінару - російська

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ:
1. Готівковий і безготівковий розрахунок у різних суб'єктів господарювання.
2. Готівкові розрахунки в юридичних осіб:
- каса на підприємстві: документальне оформлення, основні правила роботи;
- Положення №148 для юридичних осіб;
- оприбуткування та видача з каси готівкових грошових коштів;
- ліміт каси: положення про ліміт каси, розрахунок, робота з лімітом, зокрема у святкові та вихідні
дні;
- нюанси роботи з віддаленими структурними підрозділами та торговими точками;
- обмеження за розрахунками готівкою грошовими коштами;
- видача грошових коштів під звіт і повернення в касу;
- інкасація з каси підприємства та торгових точок;
- касова книга: застосування та коли її може не бути?
3. Готівкові у фізичних осіб-підприємців:
- розрахунки з фізичними особами: особливості, обмеження;
- розрахунки з суб'єктами господарювання;
- оприбуткування готівкових коштів по-новому;
- Положення №148 для ФОП.
4. Розрахункова операція: визначення згідно Закону №265, розрахункові операції у розумінні ДПСУ.
5. Розрахунки в інтернет-торгівлі.

6. Інтернет-банкінг або інтернет-еквайринг: у яких випадках є розрахункова операція?
7. РРО у торговій точці:
- прийом готівкових грошових коштів;
- місце проведення розрахунків;
- документи в торговій точці;
- обов'язковий облік товарних залишків і первинні документи в торговій точці з 01.08.2020 року
та штрафи.
8. ПРРО:
- визначення, реєстрація;
- електронні документи ПРРО;
- обмін документів із ПРРО;
- основні правила роботи та обмеження;
- 2000 номерів фіскальних чеків: порядок використання та відновлення;
- проведення операцій через ПРРО;
- нормативне забезпечення: Закони та Накази Мінфіну;
- оприбуткування готівкових коштів із ПРРО;
- тестовий режим із 01.08.2020 року.
9. Обов'язкове застосування РРО або ПРРО юридичними особами і фізособами-підприємцями.
10. Основний алгоритм роботи РРО та ПРРО.
11. Нові реквізити фіскальних касових чеків із 01.08.2020 року:
- перелік реквізитів й особливості програмування;
- код УКТ ЗЕД для підакцизних товарів та штрафи за його відсутність;
- ФКЧ-2, 3, 4: що нового та як їх використовувати?
12. Розмінна монета: розрахунок, наявність, штрафні санкції.
13. Видача готівки з ящика РРО покупцеві: особливості та обмеження.
14. Зберігання Z-звітів із 01.08.2020 року: нові/старі правила.
15. Книга ОРО:
- правила заповнення при роботі з РК;
- штрафи за неправильне заповнення КОРО з 01.08.2020 року.
16. Кешбек із 01.01.2021 - як підготуватися до роботи у 2020 році:
- визначення;
- ризикова сума покупки для продавця;
- правила подачі скарги;
- перевірка скарги покупця;
- штрафні санкції з 01.01.2021 року:
- чи є оподаткування кешбеку для покупця?
17. Штрафні санкції за неправильну організацію розрахункових операцій з 01.08.2020 року та з
01.01.2021 року.
18. Фактичні перевірки: правила та терміни проведення, які документи перевіряє інспектор,
оскарження результатів перевірки.

