
 

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. 

конференц-зала стадіону МЕТАЛІСТ, вул. Плеханівська, 65 
09:30-16:00 

★ Кращий лектор: Вікторія Величко 

★ Актуальні теми: 

- Підготовка фінансової звітності за 2020 рік. 
Всі зміни: 
- Податок на прибуток; 
- ПДВ; 
- Робота ФОП у 2021 році; 
- Податок на нерухоме майно; 
- Зарплатні податки та збори. 

★ Святковий формат 

★ семінар і відеозапис; 

★ роздатковий матеріал і презентація лектора; 

★ відповіді на запитання; 

★ кава-пауза (пакет Стандарт+); 

★ смачний бізнес-ланч та кава (пакет Преміум); 

★ розіграш призів. 

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 

 
1. Підготовка фінансової звітності за 2020 рік: основні проблемні питання. 

2. Податок на прибуток. 

 Основні зміни у 2021 році. 

 Критерії контрольованих операцій у 2021 році. 

 Контрольовані іноземні компанії: оподаткування в Україні, обов’язкові звіти та наслідки 
неподання. 

 Заборгованості та зобов’язання: порядок обліку та списання. 

 Собівартість продукції, робіт, послуг: типові помилки при закритті року. 

 Покрокове заповнення Декларації з податку на прибуток. 

 Додаток РІ: основні різниці та порядок відображення різниць відповідно до Закону №466. 

 Звіт по пільгах. 

 Заповнення Додатку ПН. 

 Виправлення помилок в Додатку ВП та наслідки. 

 Дивідендна політика-2020 і прирівняні до дивідендів виплаті у 2021 році. 

3. ПДВ. 

 Зміни у 2021 році. 

 Зміни в правилах реєстрації платника ПДВ. 

 Проблеми анулювання платника ПДВ і податкові наслідки. 

 Ліквідація основних засобів і запасів. 

 Наслідки списання дебіторської та кредиторської заборгованості. 

 Аналіз типових помилок при заповнення ПН та РК, що приводять до зупинки та блокування. 



 Списання невикористаного податкового кредиту. 

 Повернення коштів з особистого рахунку та ПДВ-рахунку. 

 Декларація: заповнення й аналіз типових помилок. 

 Особливості заповнення Додатку 04, 06. 

4. Робота ФОП у 2021 році. 

 Доходні критерії для платників єдиного податку. 

 20-ОПП і наслідки неподання. 

 Первинні документи ФОП і наслідки їх відсутності. 

 Як вести облік доходів ФОП у 2021 році? 

 Власні кошти ФОП на рахунках: як правильно оформити? 

 Фінансовий моніторинг операцій ФОП. 

 Декларація ФОП за 2020 рік: покрокове заповнення. 

 Заповнення звіту з ЕСВ за 2020 рік на прикладах. 

 Заповнення декларації про майновій стан. 

5. Зарплатні податки та збори. 

 Новації 2021 року. 

 Зміни в Інструкції №100: наслідки для розрахунку відпускних та оплати відрядження. 

 Заповнення 1-ДФ за 4 квартал з урахуванням перерахунку ПДФО. 

 Зарплатні звіти за 2020-2021 роки. 

 Єдина форма звіту з ЄСВ та ПДФО. 

 Єдині рахунки для сплати податків. 

6. Розрахунки на підприємстві та у ФОП. 

 Зміни у Постанові НБУ №148. 

 Оприбуткування готівки ЮО та ФОП. 

 Як правильно організувати інкасацію? 

 У яких випадках є обов’язковим використання РРО або ПРРО? 

 Штрафні санкції за порушення правил використання РРО-2021. 

7. Податок на нерухоме майно. 

 Для платників єдиного податку. 

 Для юридичних осіб. 

 Коригування Декларації за 2020 рік. 

 Подання Декларації на 2021 рік. 

8. Декларація про майновий стан – особливості заповнення. 

9. Податкові перевірки у 2021 році. 

 

 

Харків 
Конференц-зала стадіону МЕТАЛІСТ 

вул. Плеханівська,65 

 


