
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, 

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

 
1. Нормативне забезпечення діяльності фізичних осіб-підприємців. Що очікує ФОП у 2020? 

 Обмеження щодо ведення підприємницької діяльності для ФОП з 01.01.2020 року. 

 Аналіз Законів України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до Закону України« Про 
використання реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг». 

 

2. Нові критерії для різних груп ФОП-платників єдиного податку по Законопроекту № 1210. 

3. Нові види та правила відображення доходів і витрат для ФОП на загальній системі оподаткування 
та єдиному податку по Законопроекту №1210. 

4. Ведення обліку діяльності ФОП. 

 Документальне оформлення діяльності ФОП. 

 Нюанси первинних документів для ФОП. 

 Ризики відсутності документів на прихід товару у ФОП-єдинника. 

 Обов'язкове ведення обліку товарних залишків із 19.04.2020 року. 

 Зберігання первинних документів. 

 Відповідальність і наслідки відсутності первинних документів. 

 Нові штрафи з 19.04.2020 року. 
 

На Вас чекає: 

БЦ Дельта Істейт,  вул. Писаржевського, 1А 

★ Кращий лектор 

★ Актуальні питання 
  РОЗРАХУНКИ, РРО, КЕШБЕК, ШТРАФИ 
-  Аналіз законів щодо РРО та внесення змін 
-  Електронний документообіг в касових операціях    
-  РРО та новації-2020 
-  Розрахунковий документ-2020 
-  КЕШБЕК: поняття, нові правила, ризики та наслідки 
-  Штрафні санкції з урахуванням останніх Законів 

★ семінар у залі 

★ група до 50 учасників 

★ роздатковий матеріал 

★ кава-пауза та бізнес-ланч (пакет Преміум) 

★ кава-пауза (пакет Стандарт) 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

Повна програма семінару: 



5. Готівкові кошти, РРО та платіжні термінали у ФОП. 

 Особливості отримання готівки з банку з урахуванням ризикоорієнтованого підходу до клієнтів 
банку: як піти від ризиків фінансового моніторингу операцій, які документи надати при 
отриманні готівки в касі банку. 

 Граничні суми розрахунків готівкою між суб'єктами господарювання та з фізичними особами. 

 Операції, на які не поширюються обмеження. 

 Наслідки порушення граничних сум за розрахунками. 

 Цільові обмеження використання готівкових грошових коштів у розрахунках, зокрема за 
межами України. 

 Видача та повернення грошових коштів з-під звіту: терміни звіту, особливості визначення 
термінів залежно від методу отримання авансу або його відсутності. 

 Документи, що підтверджують отримання готівкових коштів ФОП. 

 Свобода в використанні готівкових коштів і фінансовий моніторинг банку. 

 Особливості оприбуткування готівкових коштів: Книга доходів (Книга доходів і витрат) замість 
касової книги. 

 Відсутність обов'язку здачі виручки в банк. 

 Використання коштів із розрахункового рахунку ФОП. 

 Використання «ключа до рахунку» або особистої картки ФО: в чому різниця та наслідки. 

 Рух грошових коштів між рахунками підприємця. 
 

6.  Реєстратори розрахункових операцій за новими правилами. 

 Правила обов'язкового застосування РРО з урахуванням Закону № 265 і Постанов НБУ. 

 Поняття розрахункової операції: готівкові розрахунки, розрахунки картою, жетонами. 

 Розрахунки в інтернет-торгівлі: поточні правила, ризики обов'язкового РРО, нові обмеження з 
01.10.2020 року. 

 Вплив місця та способу розрахунку, місця та способу передачі товару або надання послуг на 
поняття «розрахункова операція». 

 Правила обов'язкового застосування РРО за новими правилами: Закон України № 128 і № 129, 
нові ризики для суб'єктів господарювання. 

 Дати вступу в силу основних норм Законів № 128 і № 129, щодо обов'язку застосування РРО. 

 Нові правила для платників єдиного податку з 19.04.2020 року, 01.10.2020 та з 01.01.2021 років. 

 Ризикові види діяльності для єдинників за новими законами. 

 Нюанси реєстрації КВЕД у єдинників та вплив на застосування РРО. 

 Використання РРО згідно Наказу МФУ №773, Постанови НБУ №37. 

 Зміни в порядку реєстрації РРО, електронна реєстрація. 

 Нові правила реєстрації та перереєстрації РРО. 

 Скасування реєстрації РРО. 
 

7. РРО та новації-2020: повна фіскалізація. 

 РРО: типовий касовий апарат і програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). 

 ПРРО: основні відмінності від звичайного РРО. 

 ПРРО: переваги та недоліки в порівнянні зі звичайним РРО. 

 Правила використання ПРРО: програмне забезпечення, джерело програмного забезпечення, 
обслуговування ПРРО. 

 Робота ПРРО в постійному онлайн режимі з фіскальним сервером. 

 ПРРО та відсутність Книги ОРО. 
 

8. Розрахунковий документ-2020. 

 Розрахунковий документ: паперовий і електронний. 

 Види розрахункових документів. 

 Реквізити розрахункових документів: особливі випадки та ризики. 



 Правила складання розрахункових документів. 

 Використання розрахункових квитанцій: можливості застосування та обмеження. 
 

9. Робота з РРО та ПРРО під час поломки або відсутності електроенергії та зв'язку. 

 Основні відмінності роботи РРО та ПРРО. 

 Умови роботи РРО при відсутності електроенергії або поломки: РК, КОРО, резервний РРО. 

 Нові обмеження по термінах роботи суб'єкта господарювання в режимі «відсутності» РРО. 

 Умови роботи ПРРО при відсутності інтернет-зв'язку: режим роботи офлайн, діапазон 
фіскальних номерів, отримання діапазону фіскальних номерів. 

 Обмеження за часом роботи без ПРРО в режимі онлайн. 

 Обов'язкова реєстрація електронних чеків ПРРО на фіскальному сервері після відновлення 
зв'язку. 

 

10. Звіти по РРО та оприбуткування готівкових коштів. 

 Формування звіту за день. 

 Паперовий і електронний Z-звіт: нові правила подачі. 

 Відображення службового винесення та видачі. 

 Повернення грошових коштів через РРО. 

 Оприбуткування через книгу ОРО та касову книгу. 

 Оприбуткування готівки з ящика РРО та з каси. 

 Можливість роботи без книги ОРО. 

 Перереєстрація книги ОРО. 

 Внесення запису в книгу ОРО з урахуванням округлення в чеках і вплив на податок на прибуток і 
ПДВ. 

 Інкасація: режим інкасації, інкасація в касу та банк, особливості інкасації з ящика РРО. 
 

11. Нові правила розкриття інформації про банківські рахунки ФОП. 

 Банківська таємниця. 

 Розкриття банківської таємниці за Постановою НБУ № 13 від 31.01.2020 року. 

 Хто має право виконувати запит про операції на банківських рахунках ЮО, ФОП і ФО. 

 Дата вступу в силу Постанови НБУ № 13. 

12. КЕШБЕК: поняття, нові правила, ризики та наслідки. 

 Що таке кешбек? 

 Хто має право поскаржитися в ДПСУ? 

 Правила складання та подання скарги на порушення правил проведення розрахункових 
операцій. 

 Які документи потрібно докласти до скарги? 

 Як довести реальність покупки? 

 Перевірка за скаргою: правила, терміни проведення. 

 Штрафні санкції по кешбек. 

 Повернення грошових коштів покупцю за результат перевірки: є проблема. 

 Порядок і терміни повернення компенсації покупцеві. 
 

13. Пільги зі сплати податку на майно по Законопроекту № 1210. 

 Земельний податок. 

 Податок на нерухоме майно. 

14. Книга обліку доходів і витрат. 

 Заповнення Книги обліку доходів/доходів і витрат: правила та нормативне забезпечення, 
практика заповнення, типові помилки. 



 Прямі доходи та витрати, доходи за посередницькими договорами. 

 «Готівкові та безготівкові» доходи. 

 Інтернет-торгівля та доходи. 

 Доходи, отримані через РРО та POS-термінали. 

 Комісія банку в доходах ФОП. 

 Відповідальність за неправильне заповнення Книги обліку доходів/доходів і витрат і за її 
відсутність. 

15. Штрафні санкції з урахуванням останніх Законів № 128, 129 і НКУ. 

 Нові-старі штрафи в 2020 році. 

 Механізм застосування фінансових штрафів. 

 Адміністративна відповідальність. 
 

 

 
Дніпро, БЦ Дельта Істейт 
вул. Писаржевського, 1А 
(за Гірничою Академією)  

 

 

 


