
 
 

Новий Звіт про доходи НПО за 2017 рік – як уникнути помилок при складанні.  

Головні акценти облікової політики неприбуткових організацій на 2018 рік з огляду на 
зміни до Закону про бухгалтерський облік 

Зарплатні новації – 2018 

Огляд основних податкових змін на 2018 рік 
 

 законодавчі вимоги до отримання та подальшого підтримання податкового статусу 
неприбутковості; 

 

 розподіл доходів неприбуткової організації – як не припуститися фатальних помилок! кошторис 
плановий та його фактичне виконання; які витрати для неприбуткових під табу? Огляд податкових 
роз’яснень, що змушують бути обачними; 

 

 визначаємо коло пов’язаних з неприбутковою організацією осіб з метою оподаткування; які 
виплати можемо проводити таким особам без негативних наслідків; 

 

 новий погляд на первинні документи 2017 – 2018рр.: чи всі зміни на користь неприбуткової 
організації? Будуємо свою роботу з огляду на новації; 

 

 облікова політика неприбуткової організації – 2018 з огляду на зміни до Закону № 2164: 
особливості визначення окремих її  оцінок, важливі акценти для оподаткування, головні складові 
«неприбуткової» облікової політики, її відмінності від звичайного обліку;  

 

 особливості визначення доходів і витрат неприбуткових організацій в бухгалтерському обліку; як 
обачно планувати  свої надходження; 

 

 оновлена звітність неприбуткових організацій: нове у заповненні окремих рядків та Звіту в цілому; 
зміни в додатках; безповоротна фінансова допомога – в центрі уваги; 

 

 ув’язка показників Звіту про використання доходів із показниками фінансової звітності на прикладі  
– ВАЖЛИВО! 

 

 реєстраційні процедури по входженню (первинному, повторному) в Реєстр; неприбуткова 
організація виключена з Реєстру за порушення умов  п. 133.4 ст. 133 ПКУ:  податкові наслідки; 
подача звітності; подальші дії;  

 

 Нові зарплатні орієнтири – 2018 для на розрахунку показників для  ПДФО, ВЗ, ЄСВ; Норми 
робочого часу – 2018; 
 

 Індексація заробіної плати – 2018, нові роз’яснення Мінпраці, відповідальність за ігнорування 
індексації, індексація випереджаючими темпами – оцінюємо ризики; 

 

 Нова мінімальна зарплата, доплата до мінімальної зарплати: що враховуємо в мінзарплату, а що 
поверх: огляд останніх роз’яснень Мінпраці; 

 



 Відпустки; 
 

 Лікарняні та декретні: нові обмеження по нарахуванню окремим категорія працівників, лікарняні 
по цивільно – правовим відносинам, підтверджуємо страховий стаж по – новому (довідка ОК-7),  
хто і в якій формі може її отримати; як не помилитися у визначенні страхового стажу  за різні 
періоди, практичні рекомендації; розрахунок середньої  зарплати (розрахунковий період, сукупний 
дохід, кількість днів, середні і денні порівняння, середні і мінімальні порівняння) для  лікарняних, 
декретних виплат (Постанова КМУ № 1266); 

 

 Нове у нарахуванні ЄСВ: нова максимальна межа ЄСВ, оподаткування перехідних виплат;  
 

 Відрядження: новини – 2018, важливі зміни 2017 року; 
 

 Виплати працівникам та іншим особам - 2018: матеріальна допомога цільова/нецільова; 
допомога на лікування, медичне обстеження; допомога на поховання; подарунки працівникам та 
іншим особам; навчання коштом роботодавця, благодійні програми, акції, свята, додаткові блага 
(пальне, телефон, проїзд, харчування, святкові заходи, прощення фінансової допомоги  
роботодавцем, медичні огляди, компенсація за використання майном працівників, тощо); 

 

 Виплати по договорах цивільно – правового характеру в зоні особливої уваги сіх контролерів! 
 ПДФО: податкова соціальна пільга - 2018, перерахунок за 2017 рік, останні новації про 

користування податковою соціальною пільгою – ризики для  роботодавця та працівника; 
 

 Нова квота з 1 січня 2018 року для осіб передпенсійного віку – 5% - чи завжди це критично? 
 

 Інші подакові питання - 2018 (податок на землю, транпортний податок, податок на нерухомість) 
 
Мова вебінару: російська 

Тривалість: 11:00-14:00 (3 години) 

 


