
РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 

Реєстрація учасників                         09.30-10.00 

Семінар-доклад                                  10.00-12.30 

Перерва                                                12.30-13.15 

Семінар-доклад                                  13.15-15.30 

Відповіді на питання                          15.30-16.00 

Новорічний розіграш призів            16.00-16.30 

 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
 
Законодавчі зміни і податкові роз’яснення за основними бухгалтерськими темами, що 
актуальні на дату проведення семінару 
 
Бухоблік та фінансова звітність 

Дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості. Нові вимоги 
П(С)БО 10 та П(С)БО 11 – зміни, внесені наказом Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 (набрав чинності 
29.10.2019 році). Яку заборгованість треба продисконтувати? Чи виникає дисконт-дохід за 
поворотною фіндопомогою? Чи стосується це заборгованості, яка виникла до внесення змін в 
П(С)БО щодо дисконтування (до 29.10. 2019 р.)? Як уникнути дисконтування? 

Класифікація підприємств за розмірами та перекласифікація – роз’яснення Мінфіну. 
Зміни у Порядку подання фінзвітності. Малі підприємства в статистику звітують щокварталу. 
Зміни у формах фінзвітності. Оновлені правила П(С)БО 25. 
Відміна положення про бухоблік ПДВ: які зміни внесли в наказ про облікову політику 
Відміна обов’язкового продажу валюти: чи використовувати субрахунок 316? 
Виправлення помилок. 

 

Інвентаризація 
Чи треба списувати з балансу повністю замортизовані основні засоби? 
Самостійна ліквідація основних засобів – які умови не нарахування ПДВ? 
Списання запасів понад норми – чи є різниці з податку на прибуток, чи  нараховувати 

компенсуючі ПДВ? 

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

понад 700 публікацій із податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної 

діяльності, ПДВ в газеті «Все про бухгалтерський облік», журналі «Аудитор України», 

«Фінансовий директор підприємства», бухгалтерському сервісі «Інтерактивна бухгалтерія».  

Понад 10 років професійного досвіду роботи в бухгалтерських виданнях. Більше 1000 наданих 

індивідуальних консультацій. 

КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

 семінар у залі 
 відеозапис семінару (лектор В. Величко) 

 роздатковий матеріал та презентація лектора в 
електронному виді 

 кава-пауза 
 розіграш цінних призів 
 зручний квартальний календар на 2020 рік 



Виявлені лишки – як оприбуткувати? 
 

Списання дебіторської та кредиторської заборгованості 
Як рахувати строк позовної давності? Чи перериває акт звірки розрахунків строк позовної 

давності. 
Коли виникає дохід у бухобліку за безнадійною кредиторкою? 
Які умови для застосування мінусової різниці з податку на прибуток за списанням безнадійної 

дебіторської заборгованості? 
Кошти у банку, який ліквідується – коли списувати з активів? 
Неповернена поворотна фіндопомога – податкові наслідки. 

 

Перевірки 
Нові правила перевірки Держпраці. 
Як «шукають» безтоварні операції. Як довести реальність операції. 

 

ПДВ 
Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних: судова практика. 
Послуги від та для нерезидента: правила визначення місця постачання та роз’яснення 

податківців. 
Які коди використовувати за «перевиставленими» послугами (за сумами компенсації) в 

податкових накладних? 
 

Єдиний податок 
Посередництво:  «транзитні» суми і дохід єдинника – чи враховувати у ліміті. 
Кредиторка зі строком давності, що минув, - чи потрапляє до доходу єдинника? 
Витрачання коштів на власні потреби. 

 

Перспективи-2020 
Єдиний податок – РРО для всіх? 
Податок на прибуток – доведення економічної мети та розширення різниць? 
Зарплата – нова мінімальна, прожитковий мінімум, мінімальне ЄСВ. 
ПДВ – нові штрафи? 
 

 

 

м. Кропивницький 
бізнес-центр «Єлисаветград» 

вул. Євгена Чикаленка, 1а 
 

 


