
Лектор - Ольга Целуйко - практикуючий консультант із бухобліку, податків і фінансового 
менеджменту, практик із 20-річним досвідом на посаді CAO, CFO, автор численних публікацій в 
бухгалтерській пресі, має понад 1500 годин публічних виступів, засновник Founder Alexa Consulting. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

Актуальні питання ведення діяльності ФОПами-единниками. 

• Як вести облік доходів, доходів і витрат без Книг обліку? Як оприбутковувати готівку? 

• Коли ФОПу потрібні «вхідні» та «вихідні» первинні документи? Ризики відсутності первинки. 

• Застосування РРО з урахуванням усіх змін і роз`яснень. 

• Хто з ФОПів повинен вести облік товарних запасів? 

• Що врахувати, якщо ФОП веде діяльність у власній квартирі? 

• ФОП отримав дохід від заборонених видів діяльності: коли виникають негативні податкові 

наслідки? 

• Розрахунки ФОП: за підприємницькими та особистими картками. Що можна та що заборонено? 

Як контролюючі органи можуть відслідкувати необліковані доходи підприємця? Податкові 

наслідки та штрафні санкції по знайдених при перевірці необлікованих доходів. 

• Використання виручки ФОПа на власні потреби. 

• Надходження на підприємницький рахунок: що включати до оподаткованого доходу. 

• На рахунок зайшли кошти за вирахуванням комісії банку: чи вважається це заліком, який 

заборонено для єдинників. Роз’яснення податківців, судова практика. 

• Чи може третя особа сплатити податки за єдинника? 

• Оренда нерухомості: обмеження для єдинників і розбір проблемних питань. 

• Як функціонує єдиний рахунок для сплати податків. 

Податкова Декларація ФОПів I-III груп єдиного податку. 

• Звітний період для єдинників I-II та III груп, особливості визначення звітного періоду в окремих 

випадках (зміна системи оподаткування, перший та останній період). 

• Нові річні ліміти обсягу доходів за групами єдиного податку. 

• Чи потрібно подавати «пусту» декларацію?  

• Нова форма декларації: до чого готуватись. 

• Структура декларації та покрокове заповнення декларації. 

• Помилки минулих періодів і їх вплив на оподаткування. Особливості виправлення помилок 

єдинниками I-II та III груп в уточнюючій або поточній Декларації. Приклади. 

Декларація підприємців на загальній системі оподаткування. 

• Хто з підприємців подає, а хто не подає декларацію? 

• Куди та в які терміни треба подати звітність і сплатити ПДФО? 



• Чи потрібно подавати звітність, якщо за період перебування на загальній системі не було 

діяльності? 

• Правила заповнення декларації. Додатки до декларації. 

• Відповідальність за неподання декларації та несплату податку з підприємницького доходу. 

Звіт з ЄСВ за себе за 2020 рік і новації 2021. 

• Заповнення звітності з урахуванням карантинних звільнень від сплати ЄСВ, приклади для 

ситуацій, коли єдинник зареєструвався/ліквідувався протягом року. 

• Що є базою оподаткування ЄСВ в підприємця на ЄП та на загальній системі оподаткування? 

• Строк подання звітності та сплати ЄСВ. Відповідальність за несплату та неподання звітності. 

• Новації по звільненню від сплати ЄСВ на 2021 рік. 

• Нова об’єднана звітність з ЄП+ЄСВ: коли подаємо, на що звернути увагу. 

Об'єднана звітність з ЄСВ і 1ДФ: коротко про головне. 

 

Мова вебінару: російська 

Тривалість: 14:00 – 16:30 (2,5 години) 


