
 

1. ОСНОВНІ ЗМІНИ 2020 

 Мораторій на перевірки. Кого і яких перевірок стосується. 

 Податок на прибуток. Нові різниці з Закону № 540 (щодо благодійності під час карантину). 

 ПДВ. Чи діють штрафи за порушення ПДВ-правил у березні-травні 2020 р.? Чи штрафують за 

несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у період із 01 березня по 31 травня? Зміни Закону 

№ 533 та № 540, зокрема щодо неоподаткування деяких медвиробів та ліків (з переліком КМУ). 

 Трудові відносини, ПДФО та оплата праці, ЄСВ. Дистанційна (надомна) робота. Гнучкий графік. 

Відпустка за власний рахунок. Чи нараховувати ЄСВ якщо жодного дня у місяці не 

відпрацьовано? Зміни у КЗпП. 

 Єдиний податок. Доходні ліміти збільшено. Застосування РРО перенесено. Звільнення від ЄСВ, 

яких періодів та кого стосується. 

 Плата за землю та податок на нерухомість – за який період можна на платити (Закон № 533 з 

урахуванням змін, внесених Законом № 540). 

 Орендна плата. Які є законні підстави для несплати орендної плати на період карантину? 

 Карантин - форс-мажор. Що потрібно для звільнення від відповідальності за порушення 

договірних зобов’язань через карантин? Чи обов’язковий сертифікат ТПП? 

 Відповідальність за порушення карантинних правил. 

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. 

На Вас чекає: 

КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

 онлайн-трансляція 
 запис семінару 
 роздатковий матеріал і матеріали лекторів в 

електронному виді 
 відповіді на запитання 

+ ДОДАТКОВО ДО ПАКЕТУ ПРЕМІУМ 

 вебінар О.Целуйко Фінансовий моніторинг 2020  
 запис практикуму В.Величко ФОП та Розрахунки  
 доступ до Відеокабінету «Меркурій» (1-й квартал) 

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 

Початок трансляції                             10:00 

Семінар-доклад                                  10:00-12:00 

Перерва                                                12:00-14:00 

Семінар-доклад                                  14:00-16:30 

Відповіді на запитання                      16:30-17:00 

 

Повна програма семінару: 

 

http://www.seminars.mercury.net.ua/seminary/najblizhchi-seminari/735-finansovyi-monitorynh-2020-olha-tseluiko
http://www.seminars.mercury.net.ua/seminary/records/730-rro-novi-pravyla-2020-2021-osoblyvosti-roboty-fop-i-pidpryiemstv-viktoriia-velychko-zapys-seminaru


 

2. ТОП-30 АКТУАЛЬНИХ ПИТАННЯ 

Основні засоби 

 Як розмежувати ремонт (поточний, капітальний) і поліпшення. Хто приймає рішення про 
характер робіт? Чи можна амортизувати основні засоби під час ремонтів та поліпшень. Підхід 
контролерів. Судова практика. 

 Чи можна амортизувати основні засоби під час тимчасового простою? Як оформити надання 

основних засобів для використання працівниками для  роботи з дому під час карантину? 

 Ліквідаційна вартість 0 грн – як обґрунтувати? Чи можуть податківці самостійно її 
встановлювати? Як обґрунтувати нульову ліквідаційну вартість.  

 Які документи мають підтвердити ліквідацію основних засобів аби не нараховувати ПДВ? 

 Продаж авто фізособі за ціною, нижчою за ринкову: чи треба нараховувати ПДФО? 

Оренда 

 Якою має бути орендна плата? Чи є обмеження? Первинні документи при орендні? Чи 
обов’язково оформляти акт наданих послуг? 

 Поліпшення, ремонти орендованих об’єктів: що з ПДВ. 

 Чи можна не платити орендну плату за період карантину? 

Дивіденди 

 Чи можна провести загальні збори дистанційно в період карантину? 

 Яка ставка оподаткування ПДФО дивідендів фізособам? У яких випадках треба сплачувати 

авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи мають його платити 

єдинники? 

 Правила реінвестиції дивідендів. 

Подарунки 

 Подарунки і ПДВ: нараховувати чи ні? Правила за ПКУ. Роз’яснення контролерів. 

 Різниця з податку на прибуток за подарунками: у яких випадках діє. Подарунки медзакладам – 

пільгові норми Закону № 540. 

 Яка сума не оподатковується ПДФО? 

Використання автомобіля працівника 

 Чи треба договір оренди автомобіля посвідчувати нотаріально? 

 Податкові наслідки оренди авто у фізособи. 

 Позичка авто як альтернатива оренди. У чому різниця? 

 Компенсація витрат працівнику за використання особистого авто (за заявою, договором), 

зокрема і для розвезення працівників в період карантину. Чи оподатковувати ПДФО вартість 

ПММ, використаного в службових цілях? 

Запізнілі первинні документи 

 Чи можна переносити витрати між звітними періодами? 

 Який алгоритм відображення операцій, якщо первинного документа немає. 

Поворотна фіндопомога 

 Чи є різниці з податку на прибуток за поворотною фіндопомогою. 

 У яких випадках поворотну фіндопомогу потрібно дисконтувати? 

 Відображення поворотної фіндопомоги у ф. № 1ДФ. 

 Наслідки отримання поворотної фіндопомоги у єдинника. 



Виправлення помилок у податкових накладних 

 Як позбутися помилки в назві контрагента. 

 Як виправити помилку в даті. 

 Як виправити помилку в ІПН. 

 Як позбутися помилки в номенклатурі, коді УКТ ЗЕД. 

 Як виправити помилку в сумі. 

РРО 

 Чи треба РРО при розрахунках через Приват24, LiqPay? 


