
Лектор - Ольга Целуйко - практикуючий консультант із бухобліку, податків і фінансового 

менеджменту, практик із 20-річним досвідом на посаді CAO, CFO, автор численних публікацій в 

бухгалтерській пресі, має понад 1500 годин публічних виступів, Founder Alexa Consulting 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

Зміни в термінології в Податковому Кодексі. Доктрина ділової мети. Конструктивні дивіденди. 

Критерії пов'язаності юросіб і фізосіб. 

Адміністрування податків: 

 права контролюючих органів; 

 оскарження рішень органів ДПС; 

 індивідуальні податкові консультації; 

 терміни сплати податків: перенесення граничного терміну сплати податку, що припадає на 

вихідний день; зміна строків сплати узгодженого зобов'язання, донарахованого при перевірці; 

 нові терміни давності для перевірок з ПДФО і військовому збору; 

 постановка платників податків на облік; 

 планові перевірки; 

 трансфертне ціноутворення; 

 ДПС окремо від митниці. 

Податок на прибуток: 

 зміна розміру прибуткового критерію для застосування різниць із розд. III ПК: коли можна 

почати застосовувати; 

 надання фінансової звітності; 

 особливий звітний період для сільгоспвиробників; 

 основні коштів: новий вартісний критерій; 

 податкова амортизація: призупинення амортизації невикористовуваних об'єктів, виробничий 

метод нарахування амортизації (нюанси перехідних операцій); 

 нові коригування на різниці: при продажу товарів (послуг, необоротних активів) нерезидентам, 

при отриманні кредитів, позик від нерезидентів. 

Податок на дохід нерезидентів. Застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування. 

Ознаки бенефіціарності. 

ПДВ: 

 база оподаткування; 

 ПДВ-пільги; 

 квартальний звітний період; 



 включення ПДВ до податкового кредиту; 

 розрахунок ліміту реєстрації. 

ПДФО: що змінилося для фізосіб на ЄП 4 групи, податкові знижки, ставки оподаткування при 

продажу рухомого майна, отримання винагороди за цивільно-правовими договорами від платників 

єдиного податку. З яких доходів не утримується військовий збір. 

Єдиний податок: 

 що врахувати юрособам-єдинникам; 

 застосування нових лімітів; 

 податковий період для єдинників-платників ПДВ; 

 від сплати яких податків звільняються єдинники 1-3 групи; 

 перехід на загальну систему оподаткування за наявності податкового боргу; 

 подача заяви про зміну податкової адреси або ставки ЄП; 

 перехід єдинників в іншу групу або відхід з спрощенки. 

Підприємці на загальній системі оподаткування: 

 перелік витрат розширено; 

 амортизація вантажних автомобілів; 

 оподаткування доходів; 

 подача звітності. 

Оподаткування доходів самозайнятих осіб. 

Штрафи за порушення податкового законодавства: 

 донарахування податків при проведенні перевірки; 

 несвоєчасна сплата податків податковим агентом; 

 неподання документів про постановку на облік; 

 помилки у формі № 1ДФ; 

 неподання (несвоєчасне подання) декларацій; 

 незбереження первинних документів у встановлені законодавством терміни. 

Мова вебінару: російська 

Тривалість: 14:00 – 16:30 (2,5 години) 

 


