
 
ПОВНА ПРОГРАМА: 

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ 

1. Законопроект №5600: до чого готуватися. 

2. Зміни в реквізитах первинних документів щодо одиниці виміру. Яку первинку варто «поправити»?  

Чи впливають нововведення на оформлення подорожніх листів? 

3. ДСТУ 4163:2020: наскільки вагомо перейти на оновлені правила оформлення документів. 

4. Неподання фінзвітності з аудиторським висновком – загроза блокування податкових накладних. 

5. Дата складання електронного первинного документа та вплив на податкові зобов’язання з ПДВ. 

БУХОБЛІК 

1. Класифікація підприємств за розмірами. На що впливає? Особливості зміни групи. Перехід із мікро в 

мале: як змінюється облікова політика. 

2. Дисконтування. Роз’яснення Мінфіну та судова практика. Варіанти уникнення дисконтування. 

3. Облік доступних кредитів «5-7-9». 

4. Простій, тимчасове припинення виробництва: як списувати постійні витрати. 

5. Ремонти та поліпшення: особливості останньої судової практики – вектор на капіталізацію. 

6. Списання дебіторки та кредиторки: строк давності в карантинних умовах. Документування при 

інвентаризації. 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

1. Перенесення збитку минулого року. Чи є обмеження? Наскільки давні збитки можна відновити 

через помилку? 

2. Прискорена амортизація: умови. Числовий приклад впливу прискореної амортизації на базу 

оподаткування. 

Спікер - Галина Морозовська - провідний бухгалтер-експерт компанії «Smile бухгалтерія». Автор понад 

700 публікацій із податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ. 

Понад 10 років професійного досвіду роботи в бухгалтерських виданнях. 

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ, 

ВУЛ. ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА, 3 

НА ВАС ЧЕКАЄ: 

  семінар у залі, група до 45 учасників 
  відеозапис осіннього семінару (лектор В. Величко) 
  роздатковий матеріал та презентація 
          лектора в електронному виді 
  ранкова кава, кава-пауза у перерві 
  відповіді на індивідуальні запитання 

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 

Реєстрація учасників, 

ранкова кава                                       09:30-10:00 

Семінар-доклад                                 10:00-12:30 

Перерва, кава-пауза                          12:30-13:00 

Семінар-доклад                                  13:00-15:30 

Відповіді на запитання                      15:30-16:00 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО: КАРАНТИННЕ РОЗМІЩЕННЯ  

ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 

 



3. Штрафна різниця. Кому загрожує, яких штрафів стосується та у якому періоді застосовується? 

4. Тонка капіталізація: хто має вести окремий облік процентів, які включено до первісної вартості 

основних засобів. 

5. Відмова від різниць: хто та як має право це зробити. Типові помилки при відмові від різниць. 

ПДВ 

1. У якому періоді відображати розблоковані ПН/РК? 

2. «Зайва» помилкова ПН заблокована: чи розблоковувати та чи показувати в декларації. 

3. Коли покупець може вхідний ПДВ відобразити у витратах, якщо податкову накладну заблоковано? 

4. 12 місяців бездіяльності: як не втратити статус платника ПДВ. 

5. Коли податківці дивляться на балансову вартість ОЗ для цілей ПДВ? 

ЗЕД 

1. Нові правила обчислення податку на репатріацію. Зміни в ідентифікації бенефіціара. Коли на 

бенефіціарність нерезидента взагалі можна не зважати? 

2. Податок на Google: зміни в оподаткуванні реклами від нерезидента. 

3. Відповідальність за порушення у сфері ЗЕД. 

4. 30%-ва різниця за імпортом/експортом товарів. Винятки та умови їх застосування. Які документи 

просити у нерезидента? 

5. Ділова мета: за якими операціями з нерезидентами на неї слід зважати з 2022 року. 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

1. Оновлені штрафи за порушення податкових правил. Умисел і вина – Методрекомендації від 

податківців. 

2. Карантинні послаблення: за які порушення не загрожують штраф і пеня. 

3. Строк давності помилок. Чи можуть дібратися до 2021 року? Як карантин подовжив строк для 

перевірок.  

РРО 

1. Чи можна не застосовувати РРО в разі розрахунку за послуги через Приват24, LiqPay, Portmone, 

EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24? 

2. Відповідальність за порушення РРО-правил. 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 

1. Дата оформлення електронного первинного документа: дата складання чи накладення 

електронного підпису. Позиція ДПС. 

2. Подорожній лист: чи можна оформити за місяць, чи обов’язково вказувати маршрут, наслідки 

відсутності відмітки механіка, медсестри. 

3. Зміст операції в первинці: яким його хоче бачити ДПС, суд і Мінфін. 

4. Нереальність (безтоварність) операції з позиції контролерів: як довести протилежне. 
 

 

М. Кропивницький 

Економіко-технологічний інститут  

ім. Роберта Ельворті 

вул. Євгена Чикаленка, 3 


