
 

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: 

10:00 -12:00 – 1 частина 

12:00-12:30 перерва 

12:30-14:00 – 2 частина та відповіді на запитання 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

1. Валютні розрахунки: правила, обмеження, нагляд. 

2. Операції, на які не поширюються обмеження щодо граничних строків розрахунків. 

3. Обмін інформацією між НБУ та ДПСУ – наслідки. 

4. Імпортні та експортні операції: облік розрахунків, курсові різниці, курсові різниці у 

посередницьких операціях. 

5. Податок на прибуток (податок на репатріацію, фрахт): очікуване та неочікуване 

оподаткування. 

Ризикові операції, що є контрольованими у 2020 році: критерії, наслідки, податкові різниці. 

Виплати нерезидентам, які прирівнюються до дивідендів у 2021 році – особливості оподаткування. 

Виплати нерезидентам без ділової мети: 

 Що є діловою метою? 

 Документальне оформлення операцій з нерезидентом, яке підтверджує наявність ділової 

мети. 

 Хто повинен доказувати наявність ділової мети в господарській операції? 

 Податкові різниці на операції без ділової мети. 

Імпорт та експорт товарів (робіт, послуг, необоротних активів) із ризиковими нерезидентами: 

 Обов’язок 30%-го коригування фінансового результату. 

 Як можна уникнути 30%-го коригування? 

 Нюанси отримання довідки про сплату податків нерезидентами. 

Платники податку на прибуток при виплаті доходів нерезидентам із джерелом походження з 
України: юридичні особи, фізичні особи-підприємці, самозайняті особи. 

У яких випадках нараховується податок на репатріацію (фрахт)? 

Доходи, які оподатковуються податком на репатріацію: нюанси, які впливають на ставку податку. 

Ставки податку на репатріацію в залежності від виду доходу. 



Порядок нарахування та сплати податку на репатріацію. 

Сплата податку при взаємозаліках. 

Особливості нарахування податку на репатріацію при виплаті доходу в негрошовій формі. 

Фрахт та договір фрахтування: у яких випадках податок не сплачується? 

Визначення кінцевого бенефіціара для сплати податку на репатріацію. 

Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування: звільнення від оподаткування або 
зниження ставки. 

Отримання Довідки від нерезидента та її легалізація в Україні. 

Додаток ПН до Декларації з податку на прибуток: алгоритм складання, подання та штрафні санкції. 

6. Податок із доходів фізичних осіб: коли резидент стає податковим агентом по виплатам 

нерезидентам? 

Які виплати нерезидентам-фізичним особам оподатковуються в Україні? 

У яких випадках ПДФО не сплачується? 

Порядок нарахування та сплати податку. 

7. Податок на додану вартість: експортно-імпортні операції, нарахування  ПДВ за 

зобов’язаннями нерезидента, сплата ПДВ неплатниками. 

Податковий кредит при придбання товарів у нерезидента: митні нюанси. 

Дата виникнення податкового кредиту при імпорті. 

Податкові зобов’язання при експорті: митні нюанси, база оподаткування. 

Дата виникнення податкових зобов’язань при експорті товарів. 

Правила складання експортних ПН. 

Оподаткування послуг, що придбані у нерезидента, місце постачання яких на митній території 

України. 

Правила складання ПН на податковий кредит «від нерезидента». 

Як правильно визначити місце постачання послуг? 

ПДВ у неплатника ПДВ, який придбав послуги у нерезидента: оподаткування, звітність 

Відповідальність за ненарахування, несплату ПДВ та неподання звітності з ПДВ у платників та 

неплатників ПДВ. 

Вартість 980,00 грн 

КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

 Презентацію;  

 роздатковий матеріал; 

 запис вебінару; 

 чек-лист «Популярні запитання»; 

 відповіді на запитання за темою семінару. 

 


