
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. ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ДОГОВОРИ: комісія, доручення, агентський, транспортного експедирування – 
спільне та відмінне. 

2. КОМІСІЯ НА ПРИДБАННЯ/ПРОДАЖ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ: ОБЛІК У КОМІТЕНТА ТА КОМІСІОНЕРА. 

- Документальне оформлення. Акт наданих комісійних послуг. Звіт. Особливості оформлення 
ТТН.  

- Бухоблік: особливості визнання доходу в комісіонера та комітента, облік компенсації витрат і 
винагороди. Дата оприбуткування товарів при придбанні. 

- Податок на прибуток: хто застосовує різниці за придбаннями в «особливих» нерезидентів - 
комітент чи комісіонер? 30% при продажу «особливим» нерезидентам: хто використовує? 

- ПДВ: дата відображення, база, особливості визначення місця постачання послуг при 
посередництві. Імпорт та експорт за участю посередника. 

- Єдиний податок. Як рахувати граничну суму доходу для перебування на єдиному податку: 
лише за винагородою чи з урахуванням транзитних сум? Чи можна утримувати винагороду із 
сум, що надійшли від продажу товарів, послуг замовника? Чи не буде це «негрошовими 
розрахунками» для єдинника? 

3. ДОРУЧЕННЯ НА ПРИДБАННЯ/ПРОДАЖ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ: ОБЛІК У ПОВІРЕНОГО ТА ДОВІРИТЕЛЯ. 

- Документальне оформлення. На кого оформлюються первинні документи? Чи може договір 
доручення бути безоплатним? 

- Бухоблік: особливості визнання доходу в повіреного та довірителя при продажу. Дата 
оприбуткування товарів при придбанні. 

- Податок на прибуток. Які різниці можливі та в кого залежно від статусу продавця й покупця 
товарів, послуг? 

- ПДВ: дата відображення, база, особливості визначення місця постачання послуг при 
посередництві.  

- Єдиний податок. Особливості визначення доходу за договором комісії.  

4. ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ. 

- Коли транспортно-експедиторський договір посередницький, а коли - прямий (навіть якщо 
залучаються сторонні перевізники). Чи можна в договорі не виділяти суму винагороди 
експедитора? 

- Документальне оформлення. В акті зазначати лише винагороду чи й витрати, які компенсує 
замовник? Як підтвердити витрати на перевезення? 



- Бухоблік.  
- Податок на прибуток. Фрахт від нерезидента. Транспортно-експедиторські послуги від 

нерезидента. 
- ПДВ: особливі правила.  
- Єдиний податок. Правила визнання доходу за договорами транспортного експедирування в 

єдинника. 

5. ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА УЧАСТЮ ФІЗОСІБ. 

- Посередник – фізособа підприємець на загальній системі: особливості визначення бази 
оподаткування. 

- Придбання у фізосіб: роль посередника в поданні форми № 1ДФ та утриманні ПДФО. 
- Доручення на придбання працівникам: які норми діють – трудові чи цивільно-правові. 

Відшкодування придбаного працівником і ПДФО: судова практика та роз’яснення. 
 
 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 

 
 
 


