
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. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

1. Зміни в адмініструванні ПДФО. Збільшення терміну давності проведення перевірок із ПДФО/ ВЗ з 

23.05.2020 року (Закон № 466). 

2. Зміни у визначенні бази ПДФО та оподаткуванні окремих доходів фізичних осіб із 23.05.2020 року 

(Закон № 466). 

3. Податковий агент - коло розширено з 23.05.2020 року. Обов’язкові функції податкового агента. Нові 

штрафи за недостовірні дані у звіті 1-ДФ. 

4. Внесення змін та уточнень до звіту 1-ДФ. 

5. Основні правила заповнення звіту 1-ДФ (основні реквізити та таблична частина): 

- нарахування та виплата доходів у різних податкових періодах; 
- податкова соціальна пільга; 
- натуральний коефіцієнт у звіті 1-ДФ; 
- із сумісництва на основне місце роботи – як відобразити у звіті 1-ДФ? 
- перерахунок ПДФО, відображення результатів в 1-ДФ; 
- відображення у звіті 1-ДФ допомоги по частковому безробіттю. 

6. Нові ознаки доходів у звіті 1-ДФ (з 01.07.2020 року). 

7. ПДФО – норми під час карантину. 

8. Доходи оподатковувані/неоподатковувані/частково оподатковувані у звіті 1-ДФ: 

- оподатковувана/неоподатковувана матеріальна допомога; 
- допомога на лікування та медичне обслуговування працівників - варіанти надання і особливості 

звільнення від оподаткування; 
- медичне страхування працівників; медична діагностика;  
- поворотна фінансова допомога, податкові наслідки її прощення, новий порядок відображення у 

звіті 1-ДФ; 
- харчування працівників, шведський стіл, фуршет - допблаго чи інший дохід? 
- повернення внеску при виході засновника зі статутного капіталу; відступлення права вимоги; 
- дивіденди; 
- аліменти; 
- продаж товарів/послуг нижче собівартості (залишкової вартості по основних засобах) - ПДФО-

наслідки та відображення у звіті 1-ДФ; бонуси, подарункові сертифікати; 
- відшкодування працівникові витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів; 
- відрядження з ПДФО; 
- придбання товарів (робіт, послуг) у ФОП. 

9. Терміни звітування, сплати ПДФО/ВЗ – про що не варто забувати в практичній роботі бухгалтера. 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 


