
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. 

 
НА ВАС ЧЕКАЄ 

   

★ Кращий лектор 

★ Актуальні теми 
ПІДСУМКИ 2019 ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2020 
- Бухоблік і фінансова звітність: всі зміни 
- Дисконтування зобов'язань і заборгованості: 
враховуємо по-новому 
- ПДВ- новини; ПДФО, ЄСВ: практичні акценти 
- Єдиний податок: все, що потрібно знати 
- Аналіз Законопроектів, які впливають на 
податковий облік у 2020 році  

Регламент: 
Реєстрація учасників  
Семінар-доповідь  
Перерва  
Семінар- доповідь  
Розіграш призів 
Відповіді на індивідуальні запитання  
 

 
09:30-10:00 
10:00-12:30 
12:30-13:15 
13:15-15:35 
15:35-15:45 
15:45-16:30 
 

★ кава-пауза (пакет Стандарт+) 

★ бізнес-ланч (пакет Преміум) 

★ розіграш цінних призів 

★ Новорічний подарунок - зручний квартальний календар на 2020 рік       

★ професійні подарунки: ЗАПИС СЕМІНАРУ 12.12.2019 (В.Величко) та 24.01.2020 (В.Величко та Г.Морозовська) 
 

ПОВНА ПРОГРАМА: 
 
1. Підготовка до здачі фінансової звітності:  

- визначення виду звітності; 
- склад звітності для різних видів підприємств; 
- терміни подачі; 
- трансформація до податкової звітності. 

2. Зміни в стандартах бухгалтерського обліку, які вплинуть на результати 2019 року та роботу в 
2020 році.  
3. Інвентаризація первинних документів: 

- підтвердження господарських операцій; 
- запізнилися документи: чи є в цьому проблема? 
- відсутність документів: що робити? 

4. Податок на прибуток: 
- декларація: термін подання, Додатки, рекомендації до заповнення окремих Додатків; 

- подача Декларації за рік «малодохідниками», зокрема з Додатком РІ; 

- доходи та витрати в бухгалтерському обліку: визнання, дати виникнення, курсові різниці; 



- дебіторська та кредиторська заборгованості - підсумовуємо результати року; 

- облік іноземних кредитів і позик; 

- вплив нерезидентних різниць; 

- негосподарські витрати на думку ДПСУ: як убезпечити себе? 

- використання збитків минулих років і нерозподіленого прибутку; 

- дивіденди: формування та виплата. 

5. Дисконтування зобов'язань і заборгованості: враховуємо по-новому: 

- наказ Міністерства фінансів України № 379 від 16.09.2019 року - новації в бухгалтерському обліку; 

- види заборгованостей по ПСБО 10, 11, 13: нові правила визначення; 

- довгострокові зобов'язання та заборгованості: коли визначати за теперішньою вартістю; 

- особливості визначення справедливої вартості зобов'язань і дебіторської заборгованості; 

- основні правила розрахунку поточної вартості; 

- як враховувати поворотну фінансову допомогу від засновника; 

- «старі» зобов'язання: дисконтувати чи ні? 

- вплив дисконтування на фінансовий результат. 

6. Зміни в оподаткуванні прибутку, які вступлять у 2020 році. 

7. Усе про ПДВ: 

- типові помилки під час формування податкового кредиту та зобов'язання; 

- нові критерії ризиковості для зупинки та блокування ПН і РК; 

- зведені та підсумкові податкові накладні: складання та коригування; 

- річний перерахунок ПДВ та заповнення Додатка 7 до Декларації; 

- проблемні питання заповнення Декларації з ПДВ; 

- донарахування податку за результатами перевірки. 

8. Нове в ПДВ у 2020 році. 

9. Ризики виникнення акцизного складу та ліцензії на зберігання палива: як цього уникнути? 

10. ФОП і ЮЛ- платники єдиного податку: зміни, які торкнуться кожного. 

11. РРО: 

- новий вид РРО - програмний реєстратор РО; 
- основні відмінності РРО та ПРРО; 
- обов'язкові умови застосування РРО; 
- нові правила застосування РРО платниками єдиного податку; 
- особливості інтернет-торгівлі; 
- розрахунковий документ; 
- правила роботи з РРО в період відсутності електроенергії, Інтернету та поломки; 
- обов'язковість товарного обліку на торговій точці; 
- «кешбек»: правила, скарга, наслідки; 
- штрафні санкції. 

12. ПДФО: 
- новорічні подарунки, корпоративи, річні премії, матеріальні допомоги; 
- відображення типових операцій в 1-ДФ; 
- річний перерахунок; 
- типові помилки. 

13. ЄСВ: 
- особливості нарахування ЄСВ за окремими видами доходів; 
- особливості звітування; 
- інвентаризація помилок, які впливають на страховий стаж; 
- виправлення в Таблиці 5; 
- штрафи і наслідки помилок у звіті з ЄСВ, перспективи об'єднання звітів по ЄСВ і 1-ДФ. 

14. Законопроект «Про Державний бюджет України на 2020 рік»: аналіз основних соціальних 
стандартів: 



- мінімальна зарплата з 01.01.2020 року та її вплив на розрахункові показники для нарахування 
заробітної плати; 

- прожитковий мінімум із 01.01.2020 року та його вплив на розрахунок зарплати; 
- ЄСВ-2020: максимальне обмеження, ставки, перелік видів доходів на які нараховується и не 

нараховується ЄСВ. 
15. Податок на майно: підготовка до 2020 року, подача декларації, оплата податків. 
16. Аналіз змін, які впливають на податковий облік у 2020 році. 
 
 
 

 

Конференц-зал  

стадиона "Металлист" 

ул. Плехановская 65 
 


