
 

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

19 СІЧНЯ 2022 РОКУ 

Податки: підводимо підсумки та готуємося до новацій 

10:00-11:30 

Закриваємо 2021 рік: звітування з податку на прибуток та по єдиному податку 

Бикова Ганна, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання 

звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор 

книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань 

● Податок на прибуток за 2021 рік: 

○ Нова форма декларації: що в ній змінилося? 

○ Хто застосовує податкові різниці, а хто ще ні? 

○ Найбільш поширені податкові різниці, нагадування щодо застосування 

○ Виправлення помилок минулих звітних періодів та штрафи 

● Єдиний податок для юросіб 3 групи за 2021 рік: 

○ Правила складання декларації 

○ Перевищення річної суми доходу або отримання доходів від заборонених видів діяльності: 

відображення у декларації та наслідки для юрособи 

○ Виправлення помилок минулих звітних періодів та штрафи 

11:30-12:00 

Заповнення річної звітності з податку на прибуток у програмах для автоматизації бізнесу. 

Особливості автоматизованого заповнення звітності платників єдиного податку 

Криворучко Валентина, методист ІТС 

12:00-12:15 Перерва 

12:15-13:45 

ПДФО, військовий збір та ЄСВ в IV кварталі 2021 року 

Бикова Ганна, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання 

звітності, автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор 

книжок, лектор семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань 

● За якою формою звітуємо і які останні зміни в Розрахунку? 

● Як нумерувати складові Розрахунку протягом року? 

● Чи треба подавати "пустишки"? 

● Найбільш поширені види доходів працівників, їх оподаткування та відображення в Розрахунку 

● Новорічні подарунки дітям та працівникам, корпоративи та їх оподаткування 

● Річний перерахунок ПДФО як легальний шлях виправлення помилок без санкцій 

● Яка відповідальність за порушення щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ – під час карантину та після? 

13:45-14:05 

Актуальні питання обліку ПДФО, військового збору та ЄСВ на початку року у програмах 

для автоматизації бізнесу 

Хорошун Катерина, методист ІТС 

14:05-14:15 Перерва 

14:15-15:15 

ПДВ-зміни з 01.01.2022 р.: на що звернути увагу 

Дробоття Сергій, редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор 

численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

● "Старі" податкові накладні: 365/1095 днів для податкового кредиту 

● Розрахунки коригування: причини складання та нюанси реєстрації в ЄРПН 

● Карантинні канікули продовжено: від яких штрафів звільняються платники ПДВ 

● Річний перерахунок сум податкових зобов’язань на "умовний продаж": алгоритм проведення та 

відображення в декларації за грудень 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

Обов’язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua 

http://www.unionba.com.ua/

