
 
 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМУ: 

9:30 – 10:00 Реєстрація 

10:00– 11:30 Блок 1 

ЛЕКТОР – Катерина Проскура 

Професійний консультант з питань бухгалтерського 
обліку, оподаткування, організації внутрішнього 
контролю. Має практичний досвід ведення 
бухгалтерського обліку, складання і подання 
фінансової та податкової звітності, досвід роботи у 
зовнішньоекономічній діяльності, роботи зі 
спрощеною системою оподаткування, оптимізації 
оподаткування, оформлення та обслуговування 
кредитів, роботи зі страховими компаніями, оцінки 
фінансового стану підприємства. 

Доктор економічних наук, доц. кафедри аудиту КНЕУ 
ім. В. Гетьмана, лектор Аудиторської палати України, 
сертифікований аудитор, диплом ACCA DIPIFR. 

Блокування податкових 
накладних.  
Складання податкових 
накладних. Практичні 
ситуації та приклади 
помилок 
 

1.5 год 

11:30 – 11:45 Перерва 15 хв 

11:45– 13:15 Блок 2 ЛЕКТОР – Катерина Проскура 
DIPIFR. 

Коди товарів/послуг в 

ПН. Приклади 

поширених помилок та 

наслідки. 

Огляд актуальних 

роз’яснень та 

індивідуальних 

консультацій ДФСУ 

1,5 год 

13:15– 13:30 Перерва  15 хв 

13:30 – 14:30 Блок 3 

ЛЕКТОР - Людмила Звєрєва  
Керівник департаменту процесуального захисту 
Міжнародної юридичної компанії «KODEX», адвокат. 
Експерт з питань ліквідації підприємств, банкрутства, 
рейдерства, захисту майна юридичних і фізичних 
осіб, а також у сфері кримінального, сімейного та 
господарського права. Спеціаліст із захисту прав 
людини за Європейською конвенцією. Величезний 
досвід ведення судових процесів. 

ПДВ та перши кроки 

оскарження 
1 год 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Блок 1. Лектор – Катерина Проскура (10:00 – 11:30) 

1. Блокування податкових накладних 
 Нормативні документи, які регулюють процедуру блокування/розблокування податкових 

накладних ЄРПН. Аналіз діючих критеріїв оцінки ступеню ризику, достатніх для зупинки 
реєстрації. Практичні ситуації та системні помилки в практиці блокування податкових накладних. 
Зведені дані щодо автоматизованого моніторингу. 

 Наслідки зупинки реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН для 
постачальника і для покупця. Чи будуть штрафні санкції? 

 Алгоритм дій у разі зупинки реєстрації в ЄРПН: строки, порядок дій та перелік документів, які слід 
надати до ДФС. Проблемні питання, пов’язані із блокуванням розрахунків коригування.Таблиця 
платника податків: коли її слід заповнити та надати до ДФС. 

 Строки розгляду документів, наданих платником для розблокування реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Яким чином можна оскаржити рішення комісії у разі 
відмови реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 

 Вплив заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування на показники СЕА ПДВ. 

 Оновлений порядок електронного адміністрування ПДВ: аналіз внесених змін. 

 Права, обов’язки і повноваження комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН 
або відмову в такій реєстрації 

 Аналіз актуальних консультацій ДФСУ щодо зупинення режсипації податкових 
накладних/розрахунків коригування. 

 
2. Складання податкових накладних. Практичні ситуації та приклади помилок 

 15 випадків складання податкової накладної в односторонньому порядку: особливості складання та 
типові помилки. 

 Розрахунок коригування до податкової накладної: підстави для складання, нюанси заповнення. 

 Збільшення/зменшення бази оподаткування, повернення товарів, врегулювання заборгованостей 
тощо: роз'яснення ДФСУ. 

 Штрафи за порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування. 

 

Блок 2. Лектор – Катерина Проскура (11:45 - 13:15) 

3. Коди товарів/послуг в ПН. Приклади поширених помилок та наслідки 
 Кодитоварів/послуг в податкових накладних – це обов’язкові реквізити. Як визначити код УКТЗЕД / 

ДКПП? В яких випадках коди товарів/послуг не вказують. 

 Неправильний код товару/послуги – помилка: наслідки для контрагентів. Відповідальність 
постачальника: реальність чи міф? 

 Приклади поширених помилок в обов’язкових реквізитах та порядок їх виправлення.  
 

4. Огляд актуальних роз’яснень та індивідуальних консультацій ДФСУ стосовно: 
 Виникнення податкових зобов’язань при безоплатнійпередачі та використанні товарів і послуг 

 Нюанси визначення місця постачання послуг при імпорті /екпорті послуг 

 Дострокове списання необоротних активів, списання запасів за результатами інвентаризації, 
утилізація; 

 рекламні заходи 

 нюанси оподаткування ПДВ зовнішньо економічних операцій. 

 
Блок 3 – Лектор – Людмила Звєрєва (13:30 - 14:30) 

 
5. ПДВ та перши кроки оскарження. 

 Юридична сутність блокування ПН.  

 Адміністративне оскарження блокування.  

 Зняття блокування в судовому порядку. 
 
6. Відповіді на запитання 
 
 
 


