
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. Наскільки давні помилки можна виправити? Які помилки уже не варто виправляти? Якщо 

минуло 3 роки – про помилку можна забути? Як відслідкувати «хвіст» помилки? 
2. Вибір оптимального варіанту виправлення: уточнююча декларація чи за допомогою поточної. 

Переваги та недоліки.  
3. Помилка у рядку 01 декларації (щодо суми бухгалтерського доходу) – чи виправляти? 
4. Забули поставити відмітку в декларації про незастосування різниць – як правильно вийти з 

ситуації? 
5.  Заповнили декларацію без наростаючого принципу – що робити? 
6. Чи рятує переплата з податку на прибуток від штрафів за недоплату податку у зв’язку з 

помилкою? 
7. Витрати показали не у тому періоді, що потрібно – коли виправляти треба, а коли можна все 

залишити без змін? 
8. Занизили податок на прибуток. Як заповнити уточнюючу декларацію? Якщо помилка в 

першому кварталі – уточнюючі подавати за кожен звітний період чи можна лише за рік? Які 
додатки подавати? Як подати уточнюючу фінзвітність? Коли сплатити самоштраф та пеню? 

9. Завищили податок на прибуток – як позбутися помилки?  
10. Занизили збиток – як відобразити правильні суми? Як перенести правильну суму від’ємного 

значення з податку на прибуток у наступний рік? 
11. Завищили від’ємне значення об’єкта оподаткування (рядок 4) – чи буде за це штраф? Як 

виправити? Підхід контролерів. 
12.  Помилка в рядку 18 (податок на прибуток попереднього періоду звітного року) – чи буде 

відповідальність, якщо рядок 17 (податок на прибуток наростаючим підсумком) заповнено 
правильно? 

13.  Помилка в сумі податку на репатріацію – як позбутися? Сплатили, але не задекларували – 
яка відповідальність? 

14. Помилка в дивідендному авансовому внеску. Не подали додаток АВ при виплаті дивідендів 
фізособам – що загрожує, які ризики?. 

15.  Донараховано податок на прибуток за перевіркою податківців – чи відображати такі суми в 
декларації? 

 
 

Мова вебінару: українська 
Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 


