Сім уроків від Мар’яни Кавин

ВСЕ ПРО ФОП У 2020 РОЦІ

облік, податки, кадри, зарплата та РРО
УРОК 01. Тривалість: 45 хвилин
Усім ФОПам: зміни в оподаткуванні ФОПів, кадри та оплата праці
1. Оподаткування приватних підприємців – нововведення 2020 року:
придбання послуг у нерезидента підприємцем – коли в неплатника виникає ПДВ зобов’язання,
як його порахувати та відзвітувати;
звітний період для платника єдиного податку за ставкою 3% – по-новому;
нові ліміти та їх розрахунок. Перехідний період. Дві різні версії від фіскалів;
звільнення від земельного податку – відтепер не поширюється на оренду;
податковий борг, як підстава для анулювання єдиного податку – розрахунок по-новому;
амортизація вантажних автомобілів та витрати подвійного призначення;
податок на нерухоме майно та врахування витрат на ремонт.
2. Співпраця із фізичними особами:
як обрати трудовий найм чи цивільно правові відносини;
особливості співпраці з фізичними особами та необхідна кадрова документація;
оподаткування виплат фізичним особам.

УРОК 02. Тривалість: 45 хвилин
ФОПи на єдиному податку: вибір групи, звітність та строки сплати податків.
ЄСВ ФОПа і заповнення звітності. Припинення діяльності
1.
2.
3.
4.
5.

Вибір групи, звітність та строки сплати податків, припинення діяльності.
Як обрати оптимальну групу спрощеної системи із урахуванням особливостей кожної групи.
Перехід з групи у групу, строки та можливості.
Перший та останній звітний період – яку звітність слід подати та в які строки.
Припинення діяльності ФОПа, або як зійти з дистанції акуратно: яка звітність подається
та в які строки.
6. Граничні строки звітності та сплати по єдиному податку.
7. Заповнення звіту по ЄСВ – приклад.
8. ЄСВ-«прощення». Хто може собі дозволити не платити ЄСВ і відколи.

УРОК 03. Тривалість: 45 хвилин
ФОПи на єдиному податку: особливості, заповнення книги, первинні документи
1.
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3.
4.
5.

Г Р У П А

Граничний обсяг доходу – зміна обсягів посеред року.
Заборона негрошових розрахунків.
Перешкоди для застосування спрощеної системи оподаткування.
Як правильно порахувати граничну чисельність працівників для спрощенця.
Особливості заповнення книги. Первинні документи:
особливості заповнення книги при готівкових та безготівкових надходженнях;
посередницькі послуги, повернення: як заповнити книгу;
підсумки у графах та переноси в книзі;
виправлення помилки у книзі;
особливість заповнення книги, якщо вона зареєстрована із запізненням;
чи потрібні первинні документи і які саме;
чим загрожує відсутність первинних документів.

К О М П А Н І Й
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УРОК 04. Тривалість: 45 хвилин
ФОПи на загальній системі оподаткування: ПДФО розрахунок і звітність.
Облік доходів і витрат. Перехідні чи неповні періоди
1. Розмір податків, строків сплати та подання звітності у 2020 році.
2. Визначаємо об'єкт оподаткування.
3. П’ять основних умов, виконання яких дають право бути віднесеними до витрат
для зменшення об'єкту оподаткування.
4. Звітність, строки подання, заповнення у разі перехідного чи неповного періоду.
5. Авансові внески – як розрахувати та строк сплати, особливості перехідного періоду.
6. Нюанси формування доходу ФОПа.
7. Особливості врахування витрат на собівартість, оплату праці найманих працівників та
податків нарахованих на зарплату.
8. Нюанси врахування витрат на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку,
рекламу, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та
експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування
готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з
транспортуванням продукції (товарів).
9. Вартість придбаних послуг, пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт,
наданням послуг.
10. Проблемні питання по врахуванню певних витрат, зокрема на кредит та ліцензування, акциз.

УРОК 05. Тривалість: 45 хвилин
ФОПи на загальній системі оподаткування: заповнення книги, декларації про майно.
ЄСВ у ФОПа
1. Порядок заповнення книги, ЄСВ та декларації про майно:
правила ведення книги обліку доходів та витрат, числовий приклад;
первинні документи, термін зберігання, відповідальність за їх відсутність, дії підприємця
у разі втрати документів;
заповнення декларації про майно та майновий стан на числовому прикладі;
відповідальність за несвоєчасну сплату зобов'язання та несвоєчасне подання звіту.
2. Єдиний соціальний внесок у ФОПа:
розраховуємо об'єкт оподаткування ЄСВ із урахуванням мінімального та максимального внеску;
заповнюємо новий звіт по ЄСВ, строки звітності та сплати;
відповідальність за несвоєчасну сплату зобов'язання та несвоєчасне подання звіту.

УРОК 06. Тривалість: 45 хвилин
Готівкові та безготівкові операції. РРО та картки – що є тепер
та чого очікувати у 2020 році
1.
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Застосування РРО – для кого право, а для кого обов’язок.
Як правильно порахувати дозволений ліміт, що дає право працювати без РРО.
Застосування карток підприємцями. Як вплине на спрощенця та загальносистемника.
Чи може підприємець розраховуватися у магазині корпоративною карткою.
Чи потрібно звітуватися про виплату підприємцю на картковий рахунок.
Рух коштів у межах сім’ї – юридичне обґрунтування та практика застосування.
Особисті витрати з корпоративної картки – аналізуємо ситуації та вихід із них.
У яких випадках застосування карток зобов’язує застосовувати РРО. Як по закону
та що з цього приводу думають фіскали.
9. РРО-ризики розрахунків через Інтернет і інтернет-торгівлі.
10. Банківський нагляд за транзакціями на рахунках фізичних осіб.а на кредит
та ліцензування, акциз.
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УРОК 07. Тривалість: 120 хвилин
Відповіді на запитання
Можливість почути відповіді на актуальні запитання від ваших колег.

Вартість ВІДЕОКУРСУ з 7 уроків «Все про ФОП у 2020 році» – 996 грн
У вартість входить:
відеозапис курсу
відповіді на запитання
презентації лектора
сертифікат учасника
З повагою,
Київ: (044) 392-47-13, Харків: (057) 719-15-98, Запоріжжя: (061) 214-98-85
068-272-63-99
050-434-84-73
093-985-67-53
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