
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

Податкові накладні та розрахунки коригування: розбираємо ризики та помилки: 

 помилки, які призводять до втрати податкового кредиту та штрафів (дата визначення ПЗ/ПК, 

база оподаткування, об'єкт оподаткування та інше); 

 помилки при реєстрації, які неможливо виправити; 

 помилки при реєстрації, що призводять до їх зупинки та блокування; 

 наслідки несвоєчасної реєстрації ПН та РК у зв'язку із зупинкою та блокуванням; 

 включення ПН/РК при несвоєчасній реєстрації та розблокуванні. 

Рекомендації щодо відновлення реєстрації ПН/РК. 

Подання Пояснення: практичні поради та досвід відновлення реєстрації у 2021 році: 

 терміни подання та розгляду Пояснення; 

 перелік документів, що подаються з Поясненням; 

 перевірка документів до Пояснення на дійсність; 

 які документи не є обов'язковими, але допомагають у відновленні реєстрації; 

 правила складання Пояснення: позиція ДПСУ та практичні поради від консультанта; 

 зразки Пояснення для торгівлі, виробництва, послуг, робіт, оренди. 

Адміністративне та судове оскарження: подання Скарги на Рішення ДПСУ про відмову в реєстрації, 

практичний досвід у судах: 

 аналіз Рішення про відмову: перелік типових відповідей ДПСУ та робота із запереченнями; 

 умови подання Скарги; 

 терміни подання та розгляду Скарги; 

 документи, які додаються до Скарги; 

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; 
 таблиці дисконтування; 
 запис семінару;   
 зразки Пояснення щодо розблокування ПН/РК; 
 чек-лист «Популярні запитання»; 
 відповіді на запитання за темою семінару. 



 правила написання Скарги: практичні поради та алгоритм; 

 розберемо типові помилки при написанні Скарги; 

 терміни та процедури судового оскарження; 

 виконання рішення суду: як відновити реєстрацію ПН та РК, якщо податкова не виконує рішення 

суду своєчасно. 

Повернення коштів з особистого рахунку та рахунку в СЕА: 

 після розблокування ПН та РК: як не платити двічі податкові зобов'язання; 

 як повернути гроші, які помилково оплачені покупцем, на ПДВ-рахунок покупця. 

Як подати таблицю даних платника, щоб її прийняла ДПСУ: 

 секрети складання Таблиці; 

 що необхідно написати в Поясненні; 

 аналіз відмов у визнанні Таблиці та повторне подання; 

 як подати Таблицю з ризиковими кодами. 

Причини виникнення статусу «ризиковий платник». 

Практичні алгоритми та приклади зняття статусу «ризиковий платник». 

Особливості складання та виправлення помилок у Декларації з ПДВ: 

 відображення нетипових операцій і податкових пільг; 

 експортно-імпортні та неоподатковані операції; 

 нюанси заповнення Додатків до Декларації; 

 виправлення помилок у Декларації та в додатках до неї. 

 

Вартість участі - 1100,00 грн 

 

 


