
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

Дебіторська та кредиторська заборгованість: види, визначення для цілей бухгалтерського та 

податкового обліку, інвентаризація. 

Дебіторська заборгованість: особливості обліку окремих видів, списання, податкові наслідки: 

 поточна та довгострокова: особливості визначення й наслідки; 

 безнадійна та сумнівна: як відрізнити та ідентифікувати, різниця для бухгалтерського та 

податкового обліку; 

 статус заборгованості з невизначеним строком у договорі; 

 резерви сумнівних боргів: який обрати метод, документальне підтвердження, наслідки; 

 податкові різниці з податку на прибуток; 

 податкові ПДВ-наслідки; 

 облік і списання коштів на рахунках «збанкрутілих» банків; 

 бюджетна заборгованість; 

 податкові наслідки для платників єдиного податку та ФОП на загальній системі оподаткування. 

Кредиторська заборгованість: проблеми визначення, обліку та списання: 

 правила визначення; 

 дата списання та перенесення строку списання; 

 статус заборгованості з невизначеним строком у договорі; 

 документальне підтвердження списання; 

 бюджетна заборгованість та особливості її списання; 

 заборгованість за фінансовою поворотною допомогою перед власниками (фізичними та 

юридичними особами); 

 облік заборгованості перед нерезидентом за товари, роботи, послуги, позики, кредити; 

 заборгованість за виплатами дивідендів; 

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. 

РЕГЛАМЕНТ: КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

14:00 - 15:30 - I частина 
15:30 - 16:00 - перерва 
16:00 - 17:30 - II частина, додатковий час на 
відповіді на запитання 

 презентацію;  
 роздатковий матеріал; 
 запис семінару; 
 чек-лист «Популярні запитання»; 
 відповіді на запитання за темою семінару. 



 списання кредиторської заборгованості платниками єдиного податку та ФОП на спрощеній 

системі оподаткування; 

 ПДВ-наслідки списання заборгованості. 

Особливості визначення строку позовної давності: 

 як правильно порахувати строк позовної давності; 

 строк позовної давності в договорах ЗЕД за різними операціями; 

 переривання терміну позовної давності: готові алгоритми; 

 строки позовної давності та договірні домовленості. 

Заборгованість фізичних осіб: 

 заборгованість за виданими авансами на відрядження та господарські потреби; 

 заборгованість за переплатами від підприємства; 

 заборгованість перед працівниками після звільнення; 

 фінансова поворотна допомога від підприємства фізичній особі та ФОП; 

 прощення фінансової поворотної допомоги та податкові наслідки; 

 заборгованість ФОП на різних системах оподаткування за товари, роботи, послуги; 

 заборгованість за виплатами дивідендів; 

 нюанси відображення в 4ДФ. 

Дисконтування заборгованостей і зобов'язань: правила-2021, облік, оподаткування, судова 

практика: 

 визначення заборгованостей і зобов'язань за теперішньою вартістю; 

 яка дебіторська та кредиторська заборгованість не дисконтується; 

 основні алгоритми дисконтування; 

 відображення дисконтування в бухгалтерському обліку; 

 наслідки недисконтування; 

 судова практика з питань дисконтування довгострокових заборгованостей і зобов'язань 

підприємства. 

 

Вартість участі - 880,00 грн 

 

 


