
 

 

На Вас чекає: 

★ Кращі лектори 

★ Актуальні теми 
 ЗВІТНІСТЬ-2019 І НОВАЦІЇ-2020 
- Підготовка до здачі фінансової звітності 
- Зміни в стандартах бухгалтерського обліку, які вплинуть на 
результати 2019 року та роботу в 2020 році 
- Зміни в оподаткуванні прибутку, які вступлять у 2020 році 
- Дисконтування зобов'язань і заборгованості: враховуємо 
по-новому 
- Нове в ПДВ у 2020 році 

★ семінар у залі 

★ роздатковий матеріал 

★ запис семінару 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

★ вітальна кава/чай та смачний обід (пакет 
Преміум) 

★ кава-пауза (пакет Стандарт+ і Преміум) 

★ зручний квартальний календар на 2020 рік       

Регламент семінару 

9:30 Початок реєстрації 

9:30 - 10:00 Вітальна кава, чай 

10:00 - 11:30  Перша частина семінару. Блок В.Величко 1,5 год 

 11:30 - 12:00 Перерва (кава-пауза) 30 хв 

12:00 - 14:00 Друга частина семінару. Блок В.Величко. Відповіді на запитання 2 год 

14:00 - 14:45 Перерва (обід) 45 хв 

14:45 - 17:00 Третя частина семінару. Блок Г.Морозовська. Відповіді на запитання 2 год 15 хв 

Повна програма семінару: 

БЛОК ВІКТОРІЇ ВЕЛИЧКО 
 

1. Проектні зміни в адмініструванні податків. 
 

2. Проектні зміни в податку на прибуток. 
 

 Платники податку. 
 База оподаткування. 
 Нові різниці. 
 Контрольовані операції по-новому. 

Вікторія Величко Галина Морозовська 

Незалежний практикуючий консультант з 
економічних питань, сертифікований тренер 
бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та 
податкового планування, автор значної кількості 
друкованих робіт, кандидат економічних наук. 

Провідний бухгалтер-експерт компанії «Smile 
бухгалтерія». Автор понад 700 публікацій із 
податку на прибуток, бухгалтерського обліку, 
зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ. Понад 10 
років професійного досвіду роботи в 
бухгалтерських виданнях. 



 

3. ПДВ. 
 

 Зміни, які вплинуть на визначення об'єкта оподаткування. 
 Підсумкова податкова накладна: нові правила, особливості заповнення, варіанти спрощення 

заповнення ПН. 
 Виправлення помилок у підсумкових ПН. 
 Розрахунок коригування до підсумкових ПН. 
 НОВА декларація з ПДВ: аналіз змін і порядок складання. 

 

4. Паливний акциз – зміни в ліцензуванні з 2020 року. 
 

5. РРО та розрахунки суб'єктів господарювання. 
 

 Зміни в роботі з РРО в 2020 році. 
 Нові види РРО та режим тестування. 
 Операції, які можна проводити без РРО. 
 Нові штрафні санкції при роботі з РРО. 

 

6. Зміни в роботі ФОП із підприємницькими рахунками. 
 

 Організація платежів із підприємницьких рахунків. 
 Ризики виникнення штрафних санкцій. 
 Особливі правила обліку та відображення витрат із рахунків підприємця. 
 Використання карт-рахунку. 
 Використання особистих рахунків ФО. 

 

7. Заробітна плата та виплати працівникам. 
 

 Мінімальні соціальні гарантії (мінімальна заробітна плата за місяць і за годину). 
 Прожитковий мінімум. 
 Вплив мінімальних соціальних гарантій. 
 Податкова соціальна пільга (критерії та розміри). 
 Нові розміри неоподатковуваних доходів громадян. 
 Нюанси заповнення 1ДФ за 2019 рік. 
 ЄСВ: мінімальний та максимальний розмір, особливості заповнення окремих таблиць звіту з ЄСВ. 
 Розрахунок КВОТ на підприємстві. 

 

8. Проектні зміни в Законодавстві про працю та її оплату. 

БЛОК ГАЛИНИ МОРОЗОВСЬКОЇ 
 

1. Фінзвітність та бухоблікові зміни 
 

 Дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості. Яку 
заборгованість потрібно продисконтувати на 31.12.2019 рік? Як уникнути дисконтування? 

 Врахування результатів інвентаризації під час складання фінзвітності. Списання безнадійної 
дебіторської та кредиторської заборгованості. Уцінка запасів. Ліквідація основних засобів. Чи 
списувати повністю замортизований основний засіб? Чи обов’язково дооцінювати його? 

 Типові помилки під час заповнення фінзвітності. 
 Нові форми для «малюків». Зміни в П(С)БО 25. Хто звітує за новими правилами? Чи можна 

обирати між формами? Особливості для неприбуткових організацій. Підхід контролерів. 
 Класифікація підприємств за розмірами. Перевірте, чи за показниками 2019 р. не треба 

змінити групу. Як розуміти, чи «два роки поспіль»  відповідає критеріям для зміни групи? Із 
якого періоду перекласифіковуватися і на що це впливає? Роз’яснення Мінфіну. Приклади зміни 
групи. 

 Хто обов’язково має оприлюднити фінзвітність разом з аудиторським висновком за 2019 рік. 
Строк оприлюднення, спосіб та відповідальність за неоприлюднення. 

 

2. Декларація з податку на прибуток 
 



 Нова форма декларації з податку на прибуток (наказ Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481). Яку 
форму декларації використовувати, звітуючи за 2019 рік – стару чи нову? Додаток ПП – хто його 
заповнюватиме та відображатиме? 

 Чи можна не подавати пусту декларацію? 
 Наслідки неподання фінзвітності разом із декларацією. Подання невідповідної форми 

фінзвітності – що кажуть контролери. 
 Хто та як може відмовитися від використання різниць із податку на прибуток? Новостворені 

підприємства – як вони звітують із податку на прибуток? 

 Заповнення декларації рядок за рядком. Типові помилки. Роз’яснення контролерів. 
 Збиток минулого року – як його перенести в поточну декларацію? 
 Різниці з податку на прибуток: 

- подарункова різниця; 
- придбання товарів/послуг у «особливих» нерезидентів, неприбуткових організацій; 
- різниця за штрафами, пенями, неустойками; 
- амортизаційна різниця; 
- різниці за резервами та забезпеченнями. Врахування результатів інвентаризації резервів. 

 

3. Звітність з єдиного податку 
 

 Декларація з єдиного податку. Типові помилки платників єдиного податку. 
 Річна звітність із ЄСВ платників єдиного податку. 

Фінзвітність для юросіб групи 3. Які «пільгові» правила обліку їм передбачені? 

 

 
Київ, ГК «Братислава» 

вул. Андрія Малишка, 1 
найближча станція метро: «Дарниця» 


