
 

РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ 
9:30 – 10:00 Реєстрація 

10:00– 11:30 Блок 1 
ЛЕКТОР - Вікторія Величко Податок на додану вартість  

1.5 год 

11:30 – 11:40 
Мала перерва 

10 хв 

11:40– 13:10 Блок 2 
ЛЕКТОР - Вікторія Величко Питання оплати праці 

1.5 год 

13:20– 13:30 Розіграш подарунків від партнерів  10 хв 

13:30– 14:15 Велика перерва  45 хв 

14:15 – 15:05 Блок 3 ЛЕКТОР – Катерина 

Проскура 

Оптимізація податків 2018: практика 

застосування та аналіз наслідків 

50 хв 

15:05 – 15:15 Мала перерва 10 хв 

15:15 – 16:45 Блок 4 ЛЕКТОР - Олена Габрук  
 

Податок на прибуток: підсумки 2017, 

новини – 2018 

Неприбуткові організації: новий звіт 

за 2017 рік 

1.5 год 

16:45 – 16:50 Технічна перерва 5 хв 

16:50 – 17:50 Блок 5 ЛЕКТОР - Олена Габрук  
 

Єдиний податок – головні обліково – 

податкові новації для юридичних осіб 

ФОП – 2018 

Огляд основних змін - 2018: податок 

на нерухоме майно, податок на 

землю, транспортний податок  

1 год 

17:50 – 18:00 Розіграш від компанії « Меркурій» 10 хв 

18:00 Закінчення заходу  

 
 

г. Київ 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «НАН УКРАЇНИ» 

вул. Володимирська 55 

найближчі станції метро: 

Золоті Ворота, Театральна 
 

 



ПОВНА ПРОГРАМА: 
 

Блок 1. Податок на додану вартість 
 

- База оподаткування: практичні рекомендації за результатами перевірок 

- Податкові зобов'язання та податковий кредит: випадки прямого і зворотного зв'язку 

- Терміни використання податкового кредиту 

- Податкова накладна: нюанси заповнення з урахуванням блокування реєстрації ПН у 2017 р 

- РК при зміні дати складання ПН, номенклатури і ціни, повернень товарів і грошових коштів - як 

уникнути зупинки реєстрації 

- Нові правила складання і реєстрації розрахунку коригування ПН у 2018 році 

- Система електронного адміністрування - питання без відповідей, або як самостійно 

розрахувати реєстраційний ліміт 

- Робота з ознаками податкових накладних до системи моніторингу 

- Тимчасове зупинення або тестовий режим системи блокування податкових накладних 

- Моніторинг ПН в тексті Податкового Кодексу України-2018 

- Рекомендації по відновленню реєстрації ПН за 2017 рок через подачу пояснення, документів і 

таблиці платника 

- Реєстрація ПН і РК, щодо яких подано документи і скарги до 01.12.2017 р 

- Пояснення і первинні документи: види, формати, перелік, правила перевірки 

- Наслідки визнання нереальності господарської операції 

- Таблиця платника податків: особливості заповнення при зупинці реєстрації ПН і до 

моніторингу ПН 

- Фінансові наслідки не реєстрації ПН в ЄРПН 

- Окремі норми ПДВ: 

  безкоштовна передача, списання, уцінка, ліквідація ОЗ, ремонт орендованих ОЗ, помилкові 

оплати; 

  нові терміни для ПДВ-касоовіков 

  нові неоподатковувані операції-2018 

- Декларація з ПДВ: 

  відмінності декларації за грудень від попередніх 

  окремі рекомендації щодо складання звітності  

  річний перерахунок ПДВ по неоподатковуваних та негосподарські операціями 

  рекомендації щодо заповнення Додатка 7 

Блок 2. Питання оплати праці 
 

- Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум - 2018 

- Річна норма робочого часу-2018 і обов'язки роботодавця 

- Індексація заробітної плати і МЗП: наслідки не нарахування індексації 

- Вплив МЗП та ПМ на ЄСВ 

- Нюанси формування оподатковуваного доходу 

- Оподаткування додаткових благ 

- Додаткові блага з 2018 р.: путівки, фінансова допомога поворотна і безповоротна, допомога 

на лікування та т.і. 

- Податкова соціальна пільга - 2018 

- Дивідендна політика - 2018 

- Відрядження 2017 та 2018 (добові, електронні документи, нерегламентовані витрати, 

використання корпоративних карт, відрядження керівника) 

- Контроль доплат до мінімального ЄСВ 



- Річний перерахунок ПДФО і заповнення форми 1-ДФ 

- Декларація про майновий стан: порядок і терміни подачі 

- Трудові перевірки або інспекційне відвідування 

Блок 3. Оптимізація податків 2018: практика застосування та аналіз наслідків 
 

- Використання схем оптимізації податків: переваги та ризики, типові помилки впровадження 

оптимізаційних схем. 

- Внутрішні і міжнародні оптимізаційні схеми 

- Оцінка ризиків при оптимізаційних схемах 

- Податкове планування: сутність та застосування в господарській практиці 

- Оцінка рівня податкового навантаження 

- Підходи до відпрацювання податковими органами ризиків ухилення від слати податків 

- Штрафні санкції за порушення податкового законодавства, передбачені Податковим кодексом 

Блок 4.1 Податок на прибуток: звітність за 2017рік.  

 

Аналіз законодавчих новацій, що впливають на податок на прибуток в 2018 році; 

Головні акценти звітності за 2017 рік: особливості подачі декларації різними за доходом платниками 
податку, новоствореними підприємствами, при  зміні системи оподаткування, неприбутковими 
організаціями, що  в 2017 році втратили неприбутковий статус; 
 

Важливі питання щодо визначення бухгалтерського фінансового  результату з огляду на 
оподаткування: 
- доходи та витрати по реалізації  товарів, робіт, послуг, безоплатні передачі та отримання; 
- позареалізаційні  доходи та витрати, особлива увага на рахунок 94; 
- податкові наслідки бухгалтерської річної інвентаризації активів та зобов’язань; 
- заблоковано податкову накладну – обліково – податкові наслідки; 
- поворотна фінансова допомога під  особою увагою в обліку та податку на прибуток! різниці 

зникли, але  проблеми залишились; 
- кредиторська та дебіторська заборгованість та їх вплив на  фінансовий результат;  
- витрати майбутніх періодів, резерви та забезпечення; 
- основні засоби, МНМА, НМА, термін використання, амортизація; 
- штрафи сплачені та отримані; 
- податок на нерухомість; 

Коригування бухгалтерського фінансового результату - 2017: кому  обов’язок, а кому бажання: аналіз 
впливу нових та старих  різниць на об’єкт оподаткування; 
Розраховуємо податкові зобов’язання  з податку на прибуток за 2017 рік по – новому; 
Фінансова звітність – як обов’язковий додаток до декларації. Вплив оновленого Закону про 
бухгалтерський облік на подачу фінансової звітності. 

 

Блок 4.2 Неприбуткові організації 

 

Новий Звіт про використання доходів неприбуткових організацій за 2017 рік : нове у заповненні 
окремих рядків та Звіту в цілому, зміни в додатках;  
 

Ув’язка показників Звіту із показниками фінансової звітності. Фінансова звітність – як обов’язковий 
додаток до Звіту; 
 

Життя неприбуткової організації поза Реєстром;  
 

Блок 5.1 Єдиний податок.  

Блок 5.2 Декларація за 2017 рік, нові орієнтири для юридичних осіб та ФОПів на 2018 рік. 

Блок 5.3 Податок на нерухомість, податок на землю, транспортний податок в 2018 році. 


