
Сторінка 1 з 2 

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

9 ГРУДНЯ 2021 РОКУ 

Основні акценти обліку необоротних активів під час закриття року. 

Заробітна плата, ЄСВ та ПДФО: що потрібно знати у 2022 році 

10:00-12:00 

Основні засоби та інші необоротні активи: облікові та податкові акценти під час закриття 

року 

Губіна Ірина, експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і 

бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, 

DipIFRrus ACCA 

● Відміна типових форм обліку основних засобів (форм ОЗ) – наказ Мінстату №266: як 

обліковувати наявність та рух основних засобів, вплив на податкові показники, які форми-

замінники можна використовувати 

● Основні засоби та інші необоротні активи: що має потратити в баланс? 

○ Інвентаризація основних засобів – суцільна та бухгалтерська. Як відрізнити фізичну 

наявність матеріальних об’єктів від наявності активів, виявлення основних засобів, що не 

відповідають 

○ Коли час списувати необоротні активи – випадки обов’язкової ліквідації 

○ Активи над якими втрачено контроль – чи відображати їх у балансі? 

○ Податкові наслідки списання на ліквідації необоротних активів в "прибутковому" та ПДВ-

обліку 

● Необоротна малоцінка: коли вона потрапить до податкових витрат? Що потрібно врахувати 

при складанні "прибуткової" декларації, щоб не "втратити" її вартість 

● Оцінки основних засобів на дату балансу – переоцінка та зменшення корисності 

○ Коли час проводити переоцінку основних засобів? Це обов’язок підприємства чи право? 

○ Чим переоцінка відрізняється від зменшення корисності? Коли час зменшувати корисність 

основного засобу? Коли можна відновити корисність? 

○ Вплив подальших оцінок на податкові показники 

○ Алгоритми розрахунку та обліку щодо переоцінки та зменшення корисності 

● "Нульові" об'єкти ОЗ: як не допустити або змінити 

○ Чому в обліку виникають "нульові" об'єкти 

○ Коли можна залишити все як є, а в яких випадках доведеться виправляти облікові помилки 

○ Погляд податківців на "нульові" об'єкти: чи є реальні податкові ризики 

○ Як не допустити появу нульових об'єктів – прості бухгалтерські процедури 

○ Що робити, якщо об'єкт вже досяг "нуля", але продовжує використовуватися 

● Амортизаційна політика: терміни, методи, суми, щорічний перегляд бухгалтерських 

оцінок 

○ З якою регулярністю потрібно переглядати амортизаційну політику і як це організувати 

○ Складові амортизаційної політики: терміни експлуатації, методи амортизації та ліквідаційна 

вартість. Головні аспекти вибору 

○ Все про ліквідаційну вартість: як її встановити і навіщо, чи може вона дорівнювати нулю, чи 

є податковий ризик? 

○ Зміни параметрів амортизаційної політики: як відобразити і порахувати вплив на 

бухгалтерські та податкові показники 

○ Прискорена податкова амортизація: особливості застосування і коригувань у разі порушення 

● Експлуатаційні та супутні витрати, ремонти та переобладнання, модернізації 

○ Загальні правила і підходи до облікової класифікації і відображення ремонтів і 

техобслуговування, правила капіталізації витрат 

○ Податкові особливості експлуатаційно-ремонтних витрат 

○ Ремонт орендованих об’єктів: правила та особливості 

12:00-12:30 

Методики проведення переоцінки, модернізації і ремонту, списання і продажу основних 

засобів у типовому рішенні "BAS Бухгалтерія" 

Криворучко Валентина, методист ІТС 



Сторінка 2 з 2 

12:30-12:50 Перерва 

12:50-13:10 

Новини сервісів ІТС: запуск сервісу "Хмаринка", безкоштовне ознайомлення з 

функціоналом сервісів "Пактум.Контрагент" і "Опендатабот.Ризики", пільговий доступ до 

сервісу "RDI Service" для користувачів базових версій програм для автоматизації бізнесу 

Хорошун Катерина, методист ІТС 

13:10-15:10 

Заробітна плата, ЄСВ та ПДФО: що потрібно знати у 2022 р. 

Казначей Галина, лектор-практик, чотирнадцятирічний досвід роботи з трудовим 

законодавством та оплатою праці, провідний автор та консультант тижневика “Дебет-

Кредит”, автор видань "АгроPRO", "Агробізнес Україна", "Заробітна плата", "Радник у сфері 

бюджетної бухгалтерії". Експерт школи для бухгалтерів "OPORA". Експерт онлайн-школи 

бухгалтерії "AVS" 

● Зміни в розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100 

○ Як правильно враховувати премії з 01.01.2021 до 04.09.2021 

○ Зміни із врахування премій з 04.09.2021 

● Е-лікарняні діють: чи є зміни в розрахунках середньої зарплати за Порядком № 1266 

● Що слід пам'ятати бухгалтеру в день звільнення працівника 

● ЗАРОБІТНА ПЛАТА – 2022 

○ Мінімальна заробітна плата, як відправна точка для розрахунку інших величин 

○ Мінімальний прожитковий мінімум, зміна розміру у 2022 році, та його вплив на розрахунки 

й інші "зарплатні" величини 

○ Нормативне регулювання питань оплати праці 

○ Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати 

○ Що і як змінюється, тоді коли змінюється МЗП та прожитковий мінімум 

● ЄСВ та ПДФО – 2022 

○ ПДФО – ставка, податкова соціальна пільга, її розміри та документи для підтвердження 

надання ПСП підвищеного розміру 

○ Оподатковувані й неоподатковувані доходи (Матеріальна допомога працівникам і не 

працівникам, неоподатковувані розміри. Документальне оформлення надання допомоги 

працівникам. Допомога на лікування: документальне оформлення та підтверджуючі 

документи. Допомога на поховання. Особливості утримання ПДФО та ВЗ з вартості 

подарунків працівникам та їх дітям) 

○ ЄСВ – мінімальний та максимальний розмір нарахування 

○ Доходи на які не потрібно нараховувати ЄСВ ВЗАГАЛІ!!! (нормативна база) 

○ ПЕРЕХІДНІ ВИПЛАТИ 2021 – 2022 та ЄСВ. Що слід пам’ятати бухгалтеру 

● Перерахунок ПДФО 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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

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

