
Сторінка 1 з 2 

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

2 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

Зарплата 2020-2021, облік робочого часу та інші виплати 

працівникам. Звітність з ЄСВ, реєстри для роботодавців та 

застрахованих осіб 

10:00-13:00 

Заробітна плата та нарахування. Інші виплати працівникам 

Лістрова Світлана, сертифікат ACCA DipIFR, автор понад 1500 публікацій у різних виданнях, 

16 років професійного досвіду роботи бухгалтером, авторські семінари за спеціалізацією: 

кадровий облік та трудові відносини, ЄСВ, оплата праці, відрядження, соціальне страхування, 

ПДФО, військовий збір, облік в бюджеті 

● Зарплата-2020 і 2021: мінімальний оклад, доплата до МЗП, індексація 

○ Мінімальний оклад у штатному розписі ≠ мінімальній зарплаті 

○ Доплата до мінзарплати: оклад, почасова і відрядна оплата праці, різні режими роботи 

○ Робота у вихідний і святковий день: підвищена оплата чи надання іншого дня відпочинку? 

○ Неповний робочий час: як оформити та оплатити: індивідуальний графік роботи + поради 

Держпраці 

○ Суміщення ≠ сумісництво: не переплутайте, а то оштрафують! 

○ Індексація зарплати і аліментів у фіксованій сумі: важливі нюанси 

○ Обмежувальні розміри лікарняних і декретних зростають при зміні МЗП 

○ Гарантована мінімальна денна виплата для декретних 

○ Підвищення мінзарплати з 01.01.2021: на що звернути увагу 

○ Штатний розпис переглядати необов’язково! 

● Підсумований облік робочого часу: як правильно оплатити 

○ Запровадження підсумованого обліку робочого часу: як правильно оформити 

○ Обліковий період та норма робочого часу за обліковий період: як рахувати 

○ Які норми КЗпП треба врахувати, складаючи графіки роботи й що буде за порушення 

○ Як визначати нормальну тривалість робочого часу за обліковий період: прийняття-

звільнення в середині облікового періоду, хвороба, відпустка 

○ Як визначити надурочні години й оплатити? 

○ Нараховуємо зарплату при підсумованому обліку робочого часу: при почасовій оплаті – 

оклад за відпрацьовані години за графіком, при погодинній – за годинними ставками, при 

відрядній – за відрядними розцінками 

○ Підвищена оплата за роботу в вечірній і нічний час, у святкові і неробочі дні, оплата 

надурочних ─ за середньою годинною ставкою за обліковий період 

○ Підсумований облік з неповним робочим часом: чи можливо? 

○ Оплата днів відрядження при підсумованому обліку робочого часу 

○ Підсумований облік робочого часу в роз’ясненнях 

● Виплати працівникам і фізособам: оподаткування  

○ Нові ознаки доходів у формі № 1ДФ: застосовуємо правильно 

○ Нарахування в одному періоді, виплата – в іншому: що в 1ДФ 

○ Доставка працівників від дому до місця роботи й назад і компенсація витрат працівника на 

пальне під час карантину 

○ Оплата житла чи оренда житла для працівника: чи можна уникнути оподаткування? 

○ Підвищення кваліфікації та навчання працівників і фізосіб: оформлення, в яких випадках 

оподатковується, чи обов’язкове відпрацювання 

○ Відрядження на власному авто: податкова наполягає на оподаткуванні пального! 

○ Добровільне медичне і страхування життя: коли буде ПДФО та ЄСВ 

○ Страхування від нещасних випадків: чи звільнене від податків? 

○ Безкоштовні путівки та зі знижкою працівникам та членам їх сімей: коли діє звільнення та 

як застосовується 

○ Оплата харчування, відвідування фітнес-клубу: дата надання доходу, оподаткування та 

ЄСВ, строки сплати податків 

○ Забезпечення працівників медичними масками (деззасобами): додаткове благо чи ні? 

○ Чи оподатковувати вартість, оплачених підприємством ЗОЗ тестів для працівників? 



Сторінка 2 з 2 

13:00-13:20 Перерва 

13:20-13:50 

Відображення змін законодавства в обліку заробітної плати та розрахунки з контрагентами 

в 1ДФ у програмах для автоматизації бізнесу 

Хорошун Катерина, методист ІТС 

13:50-15:50 

Звіти та реєстри для роботодавців та застрахованих осіб 

Боршовська Валентина, заступник директора департаменту інформаційних систем та 

електронних реєстрів Пенсійного фонду України 

● Звітність з ЄСВ, нарахування заробітної плати та лікарняних 

● Реєстр застрахованих осіб (з чого складається, доступ, отримання інформації) 

● Страховий стаж осіб (для призначення соціальних виплат, лікарняних) 

● Електронні трудові книжки (аудит паперових трудових книжок перед скануванням та 

передачею до ПФУ, згода) 

● Нова об’єднана звітність (яку звітність подавати з 2021 року, куди і про що) 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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

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

