
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, сертифікований 

тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, автор значної кількості 
друкованих робіт, кандидат економічних наук. 

 

 

Кожен учасник отримає: Регламент: 

 Презентацію; 

 Роздатковий матеріал; 

 Запис онлайн-семінару; 

 Чек-лист «Популярні запитання»; 

 Відповіді на запитання за темою семінару. 

Початок о 12:00 
Тривалість 3,5 години 
 
11:30 - 12:00 - реєстрація, налаштування 
12:00 - 14:00 - I частина 
14:00 - 14:15 - перерва 
14:15 - 15:45 - II частина та відповіді на запитання 

 

ПОВНА ПРОГРАМА: 

Зобов'язання та кредит за первинними документами: правила та типові помилки. 

 Види первинних документів, за якими підтверджується ПЗ та ПК. 
 За який період ПЗ та ПК підтверджується первинними документами? 
 Дата відображення ПК за первинними документами. 
 Як правильно відобразити ПЗ та ПК за первинними документами у звітності? 
 Що робити, якщо ПЗ та ПК не відображено за період лютий-травень? 

Як уточнити ПК за первинними документами? 

 Хто зобов'язаний уточнити ПК за первинними документами? 
 У які терміни необхідно уточнити ПК? 
 Наслідки відсутності уточнення ПК за первинними документами. 

Нова форма ПН та РК: зміни та дата запровадження. 

Відновлення обов'язкової реєстрації ПН та РК: хто, коли, як та за який період? 

 Хто зобов'язаний реєструвати ПН та РК в ЄРПН? 
 Із якої дати діє правило обов'язкової реєстрації ПН та РК? 
 Визначення «неможливості виконувати податковий обов'язок платника» та як це зробити? 
 До кого та з якої дати застосовуються штрафні санкції щодо несвоєчасної реєстрації ПН та РК? 
 У якому порядку реєструвати ПН та РК за період лютий-травень 2022 року? 
 Особливості реєстрації ПН та РК для платників єдиного податку за ставкою 2%. 

Заблоковані ПН та РК до 24.02.2022: що з ними робити. 

Реєстраційний ліміт: нюанси розрахунку після 24.02.2022. 

 Як формується реєстраційний ліміт після 24.02.2022 та 27.05.2022? 



 Вплив відсутності реєстрації ПН та РК на реєстраційний ліміт? 
 Як формується ∑Перевищ та другий реєстраційний ліміт? 
 Чи можна зареєструвати ПН за рахунок другого реєстраційного ліміту після 24.02.2022? 

Військові зміни у ПДВ. 

 ПДВ-наслідки знищення та втрати майна. 
 Військова благодійність та безоплатні передачі. 
 Звільнення від ПДВ в окремих імпортних операціях. 
 Перехід платника на ставку 2%: наслідки переходу. 
 Перехідні операції для платників єдиного податку за ставкою 2%. 
 Проблемні питання роботи з платником за ставкою 2%. 

Декларація з ПДВ: нюанси заповнення у військовий час 

 Особливості заповнення таблиць у Додатку 1: помилки та наслідки. 
 Як правильно відобразити коригування ПДВ у Декларації за різні періоди? 
 Коли виправити помилки у Декларації без штрафів? 
 Чи є штрафи за несвоєчасне подання Декларації з ПДВ? 
 Із якого періоду застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату податку? 
 Особливості складання Декларації для платників єдиного податку за ставкою 2%. 

 


