
Лектор - Олена Габрук - незалежний експерт-консультант з оподаткування, обліку, кадрових питань.  
Досвід робіт у сфері консультаційної та лекторської роботи - 25 років, із них 19 - в офіційному виданні 
ДФСУ. Автор численних публікацій на податкову, облікову, кадрову тематику в профільних 
бухгалтерських ресурсах. 
 

РОЗГЛЯНЕМО: 

 Нові ознаки доходів – 2019.  
 Перевірочна практика – враховуємо чужі 

помилки.  
 ПДФО - очікування  2020.  

 Додаткове благо. 
 «Проблемна» персоніфікація доходів.  
 Річний перерахунок ПСП, відображення 

результатів у звіті. 
 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

1. Перевірка виплат на користь фізичних осіб за 2019 рік. Помилки у звіті 1-ДФ: як виправити та скільки 
це коштуватиме? Порядок проведення коригувань у розділі I і розділі II звіту 1-ДФ на прикладах. 

3. «Перехідні» виплати в звіті 1-ДФ: порядок відображення. Виплати після звільнення працівника. 

4. Виплати на користь ФОП, коли ПДФО не уникнути? На що звертати увагу податковому агенту. 

5. Річний перерахунок ПСП – 2019: порядок проведення, відображення у звіті, утримання/повернення 

податку за результатами перерахунку. 

6. Зарплата чи додаткове благо – рівняння на організаційні та локальні документи підприємства. 

Оподаткування. Відображення в звіті. 

7. Додаткове благо – податкова сутність. Коли додаткове благо по суті не є об’єктом оподаткування? 

Оподаткування з коефіцієнтом та без. 

8. Доходи без персоніфікації: практика податкових перевірок, позиція судів, податкові роз’яснення 

після судових рішень – на що орієнтуватися бухгалтеру?  

9. Виплати в негрошовій формі з натуральним коефіцієнтом: відображаємо в розділі I та II звіту 1-ДФ 

(ПДФО та військовий збір).  

10. Поворотна фінансова допомога надана працівникам і отримана від інших осіб у звіті. 

11. Харчування коштом роботодавця, фуршети, шведський стіл: представницькі витрати, фінансування 

особистих потреб працівника чи гарантії роботодавця? 

12. Витрати у відрядженні з ПДФО та без – де проходить межа? Оподаткування та місце в звіті. 

13. Акційне придбання за 1 гривню. Передача товару працівнику/не працівнику зі знижкою – новий кут 

погляду на ПДФО. 



14. Проїзні, роумінг працівнику, візитівки, чай, кава, вода, офісні смаколики та інше - чи буде дохід та 

оподаткування?  

15. Лікування, медичне обслуговування, +відпочинок, поховання, навчання, підвищення кваліфікації, 

«соцпакет» працівнику – особливості відображення у звіті. 

16. ПММ та ремонти авто працівника в роботі підприємства: з податками та без, відображення в звіті. 

17. Закупка продукції у населення. Закупівельні акти та відомості - персоніфікація контрагента, 

відображення в звіті. 

18. Обов’язковість відображення усіх доходів (оподатковуваних/неоподатковуваних). Відповідальність 
за недостовірні дані в звіті сьогодні та в 2020 році.  

 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 


