
 
Лектор - 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. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

1. Декларація з податку на прибуток за 2021 рік + фінзвітність. 

• У які строки подати, щоб не було відповідальності за прострочення, несплату податку на 

прибуток? 

• Відмова від різниць. 

• Форма. 

• Таблиця-підказка з правилами заповнення декларації та додатків. 

• Чи можна виправити помилки 2021 року? Чи нараховувати самоштраф у випадку заниження 

податкових зобов’язань? До якої дати уточнити? Позиція податківців. 

• Фінзвітність з аудиторським висновком: кому та в які строки потрібно надати ДПС. 

2. Декларація з податку на прибуток за І квартал 2022 р. 

• Хто має подати та в які строки? 

• Чи складають декларацію за перший квартал платники ПнП, які перейшли на єдиний податок за 

ставкою 2%? 

• Оновлена форма декларації чи ще стара – роз’яснення ДПС.  

• Основні зміни, що діють із 2022 року. 

• Чи можна сформувати показники на основі внутрішньої первинки, якщо контрагент не направив 

оригінали? 

• Чи відсутність первинних документів є «неможливістю» подання та відповідно діє відтермінування 

6 місяців після завершення воєнного стану? 

• Благодійність та допомога армії – різниці з податку на прибуток. 

• Сумнівні борги – відображення в декларації. 

• 30%-ва різниця за операціями імпорту/експорту з окремими нерезидентами: коли діє та як 

відображати в декларації. 

3. Декларація з податку на прибуток за І півріччя 2022 року. 

• Хто подає та в які строки? Особливості подання декларації з ПнП в разі переходу на ставку 2% 

посеред квітня-травня? 

• Оновлена форма декларації – аналізуємо основні зміни. 

• Хто заповнює новий додаток МПЗ та коли? 



4. Відповідальність із податку на прибуток. 

• Чи звільняє карантин, воєнний стан від відповідальності? 

• Що загрожує за неподання декларації з ПнП та фінзвітності до неї? 

• Який штраф за заниження податкових зобов’язаньі з ПнП? 

• Відповідальність за прострочення сплати податку. 

Мова вебінару: українська 
Тривалість: 11:00 – 12:30 (1,5 години) 


