
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. 

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 

09:30 Початок реєстрації 

10:00 - 11:30 Вікторія Величко. Перший блок 1,5 год 

 11:30 - 12:00 Перерва. Кава-пауза 30 хв 

12:00 - 14:00 Вікторія Величко. Другий блок 2 год 

14:00 - 14:30 Перерва. Обід 30 хв 

14:30 - 16:00 Вікторія Величко. Третій блок 1,5 год 

16:00 - 16:30 Відповіді на запитання 30 хв 

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

1. Річна фінансова звітність. 
 Види звітності та терміни подання. 

 Як правильно визначити види та склад фінансової звітності. 

 Визначення дивідендної складової та обмеження по нарахуванню й виплаті. 
 

2. Декларація з податку на прибуток - НОВА ФОРМА. 
 Основні зміни у формі. 

 Зміни в Додатках. 

 Порядковий аналіз Декларації та уточнення впливу Додатків. 

 Рекомендації щодо заповнення Додатків до Декларації з податку на прибуток. 
 

На Вас чекає: 

★ Кращий лектор 

★ Актуальні теми 
  ЗВІТНІСТЬ-2019 І НОВАЦІЇ-2020 
- Підготовка до здачі фінансової звітності 
- Зміни в стандартах бухгалтерського обліку, які вплинуть на 
результати 2019 року та роботу в 2020 році 
- Зміни в оподаткуванні прибутку, які вступлять у 2020 році 
- Паливний акциз - зміни з 2020 року 
- Нове в ПДВ у 2020 році  

★ семінар у залі 

★ роздатковий матеріал 

★ запис семінару від  

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

★ кава-пауза (пакет Стандарт) 

★ канцелярське приладдя, вода 

★ відповіді на індивідуальні запитання 

★ розіграш призів 
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3. ПДВ. 

 Зміни, які вплинуть на визначення об'єкта оподаткування. 

 Підсумкова податкова накладна: нові правила, особливості заповнення, варіанти спрощення 
заповнення ПН. 

 Виправлення помилок у підсумкових ПН. 

 Розрахунок коригування до підсумкових ПН. 

 НОВА декларація з ПДВ: аналіз змін і порядок складання. 
 

4. Паливний акциз - зміни з 2020 року. 
 

5. Річна звітність ФОП. 

 ФОП на єдиному податку. 

 ФОП на загальній системі оподаткування. 

 Виправлення помилок у звітності. 

 ЄСВ-звітність і порядок її заповнення. 
 

6. Оплата податків ФОП за підсумками 2019 та у 2020 році. 

 Ставки та терміни. 

 Порядок розрахунку та обмеження. 
 

7. Зміни в роботі ФОП із підприємницькими рахунками. 

 Організація платежів із підприємницьких рахунків. 

 Ризики виникнення штрафних санкцій. 

 Особливі правила обліку та відображення витрат із рахунків підприємця. 

 Використання карт-рахунку. 

 Використання особистих рахунків ФО. 
 

8. Заробітна плата та виплати працівникам. 

 Мінімальні соціальні гарантії (мінімальна заробітна плата за місяць і за годину). 

 Прожитковий мінімум. 

 Вплив мінімальних соціальних гарантій. 
 Податкова соціальна пільга (критерії та розміри). 

 Нові розміри неоподатковуваних доходів громадян. 

 Нюанси заповнення 1ДФ за 2019 рік. 

 ЄСВ: мінімальний та максимальний розмір, особливості заповнення окремих таблиць звіту з ЄСВ. 

 Розрахунок КВОТ на підприємстві. 

9.   Проектні зміни в Законодавстві про працю та її оплату. 

10. Перевірки Держпраці 2020: нові правила та штрафні санкції. 

 
 
 
 

г. Днепр, 
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