
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: 

ПДФО/ВЗ в роботодавця. 

 Головні правила відображення заробітної плати, зокрема невчасно виплаченої, у 4ДФ. Які 
графи на контролі? 

 «Додаткове благо». Коли базу оподаткування збільшувати на натуральний коефіцієнт? 

 Річний і поточний перерахунок ПСП (порядок проведення, відображення результатів у 
звітності). Перевіряємо «перехідні» виплати. 

 Прощення заборгованості (фіндопомоги) працівникам – не упустіть поза оподаткуванням і 
4ДФ! 

 Подарунки працівникам, навчання та підвищення кваліфікації, відпочинок сім’ї працівника, 
невчасне повернення авансу, компенсації – оподаткування та 4ДФ. 

 Виплати на користь ФОП (у межах КВЕД та ні). «Особливі» ФОП-«єдинники»: коли без 
оподаткування нікуди! ФОП повертає передоплати – коригування в 4ДФ! 

 Чого очікувати в ПДФО громадянам у 2022 році та як це вплине на юридичних осіб? 

Загальне обов’язкове декларування доходів громадян: хто має подавати декларацію про майновий 
стан і доходи за 2021 рік. 

 Особливості застосування ставок ПДФО у 2021 році до доходів громадян (дивіденди, продаж 
рухомого та нерухомого майна, спадщина). 

 Поворотна/безповоротна фінансова допомога, нецільова та цільова матеріальна допомога, 
прощення зобов’язань (кредитів, процентів), гранти. 

 Доходи від цивільно-правових відносин. 
 Доходи від здавання в оренду або надання в користування майна. 
 Визначення податкового зобов’язання з ПДФО/ВЗ. 
 Що буде, якщо не подати декларацію? 

 Одноразове добровільне декларування доходів громадян: важливі акценти новації. 

 Кого з громадян стосується новація та хто не може бути декларантом? 

 Активи, грошові активи фізособи: визначення та перелік для цілей декларування.  
Що не може бути об’єктами декларування? 

 Період декларування, ставка збору, база для нарахування збору з одноразового 
(спеціального) добровільного декларування. 

 Порядок подання декларації та уточнюючих декларацій. 
 Податкові перевірки та відповідальність фізичних осіб/декларантів. 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 


