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Програма вебінару 

Блок 1. Особливості роботи підприємств з ФОП: переваги та ризики, 
можливості для оптимізації податкового навантаження 
 
1. Варіанти правових відносин підприємства з ФОП: коли вигідно попрацювати з 

ФОП; 
2. Нюанси заміни найманих працівників ФОП-ами: коли і який механізм; 
3. Ризики роботи з ФОП: визнання відносин трудовими, визнання угод такими, що 

містять ознаки фіктивності; 
4. Можливі податкові режими, доступні для використання ФОП 
5. Нюанси співпраці юридичних осіб з ФОП - єдинниками різних груп і режимів 

оподаткування  

Блок 2. Правовий статус, процедури реєстрації та анулювання реєстрації 
фізичних осіб – підприємців 

1. Правовий статус фізичної особи - підприємця. Дозволені види діяльності; 
2. Державна реєстрація та постановка на податковий облік фізичної особи - 

підприємця; 
3. Анулювання реєстрації ФОП, зняття з обліку як платника податків; 
4. ФОП і наймані працівники - правові основи трудових відносин, особливості 

оподаткування доходів, виплачуваних ФОП фізичним особам, особливості 
декларування та сплати податків з таких доходів. 

Блок 3. Оподаткування єдиним податком ФОП, які обрали спрощену систему 
оподаткування 

1. Групи ФОП - платників єдиного податку, критерії знаходження; 
2. Обмеження: коли не можна вибрати спрощену систему оподаткування, 

обмеження за видами діяльності; 
3. Нюанси звільнення від сплати окремих податків і зборів ФОП - платників єдиного 

податку; 
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4. Доходи ФОП - єдинників і порядок їх визначення; 
5. Ставки єдиного податку, податковий період, порядок декларування і сплати 

податку; 
6. Ведення обліку ФОП - платниками єдиного податку; 
7. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації ФОП як платника єдиного податку; 
8. Нерухомість, земля, цінні папери, транспортні засоби у володінні ФОП: 

особливості оподаткування; 
9. Аналіз актуальних роз'яснень та консультацій ДФСУ. 

Блок 4. Оподаткування ПДФО доходів ФОП на загальній системі 
оподаткування 

1. Що передбачає загальна система оподаткування для ФОП, механізм 
оподаткування ПДФО і військовим збором доходів ФОП від підприємницької 
діяльності; 

2. Список витрат, на суму яких може бути скорочений оподаткований дохід ФОП; 
3. Порядок декларування та сплати ПДФО, декларація про майновий стан і доходи; 
4. Особливості оподаткування ФОП податком на нерухомість, земельним податком; 
5. Аналіз актуальних роз'яснень та консультацій ДФСУ. 

Блок 5. Особливості сплати ЄСВ фізичними особами – підприємцями 

1. Платники ЄСВ, об'єкт і база оподаткування; 
2. Розміри і терміни сплати ЄСВ ФОП - єдинниками, порядок декларування; 
3. Розміри і терміни сплати ЄСВ ФОП - загальносистемниками, порядок 

декларування; 
4. Особливості нарахування і сплати ЄСВ та ФОП - які використовують працю 

найманих працівників в частині доходів, що виплачуються таким працівникам; 
5. Аналіз актуальних роз'яснень та консультацій ДФСУ. 
 
Час проведення: 11:00 - 13.00 
Лектор: Катерина Проскура 
Мова вебінару: російська 
 


