
 

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. Техобслуговування. Які роботи належать до техобслуговування. Нормативні документи, що 

регулюють техобслуговування. Коли відображати витрати за техобслуговування. 

Техобслуговування з використанням матеріалів замовника - особливості обліку. 

2. Заміна шин та акумуляторів: техобслуговування, або ремонт, або окремі складові. Варіанти 

обліку. Позиція ДПСУ. Ведення Карток обліку. Що каже суд стосовно документування обліку шин 

та акумуляторів. Списання: витрати на утилізацію, спецправила поводження з відходами. 

Відповідальність. Продаж повністю зношених шин та акумуляторів та ще придатних до 

використання: що з мінімальною базою з ПДВ? 

3. Ремонти основних засобів. Як розмежувати поточні та капітальні ремонти. Ремонти транспортних 

засобів і нерухомості – орієнтовний перелік робіт для розмежування. Відновлення авто після ДТП, 

будівлі після пожежі - ремонт або поліпшення з капіталізацією витрат. Свіжі судові рішення. 

Часткова ліквідація при заміні запчастин. Коли ремонт може бути окремим об’єктом основних 

засобів? Хто приймає рішення про характер робіт? Позиція Мінфіну. Документальне оформлення 

ремонтів госпспособом та підрядним способом. 

4. Поліпшення (модернізація, добудова, дообладнання тощо). Як визначити, що від проведених 

робіт очікується зростання майбутніх економвигод? Як задокументувати прийняте рішення в 

проведенні поліпшень? Облік поліпшень. Розрахунок амортизації після проведення поліпшень. 

5. Чи можна амортизувати основні засоби під час їхнього ремонту, поліпшень? Позиція 

контролерів та судова практика. 

6. Орендовані основні засоби: техобслуговування, ремонти та поліпшення. Облік у разі отримання 

компенсації від орендодавця за проведені роботи та без компенсації. Відмінність у бухобліку 

ремонтів/поліпшень із компенсацією та без. Податкові правила обліку. Чи нараховувати ПДВ та з 

якої суми в разі передачі поліпшень орендодавцю по закінченню дії договору оренди? 

Пролонгація договору та укладення нового без повернення поліпшень – позиція податківців щодо 

ПДВ. Чи є ризик ПДФО та військового збору в разі ремонтів, поліпшень об’єкта оренди, який 

належить фізособі. 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 14:00 – 16:00 (2 години) 
 


