
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: 

ЧАСТИНА ПЕРША – 11:00-13:00  

1. ПДВ-зміни за Законом №466 (проект №1210). Уже працюють з 23.05.2020 року! 

 З квартального ПДВ-періоду на місячний – як перейти, якщо зміна стартувала 23.05.2020 року? 
Ділити квартал на період до змін і після? За травень звітувати як за місяць? 

 Нові штрафи за прострочення реєстрації ПН та РК. 

 Зведені податкові накладні – нові строки реєстрації. 

 Відшкодування збитків – не треба оподатковувати ПДВ. 
 

2. В яких випадках складають розрахунки коригування до податкових накладних. Підстави та 
причини для коригування. 

3. Дата складання розрахунків коригування. Порядок оформлення розрахунків коригування. 
4. Хто відповідальний за реєстрацію в ЄРПН. Штрафи за прострочення реєстрації. Особливості 

блокування розрахунків коригування. 
5. Перегляд ціни (збільшення, зменшення) – особливості складання РК та дата відображення в 

декларації. 
6. Повернення авансів/товарів: правила коригування податкових зобов’язань та податкового 

кредиту.  
7. Зміна номенклатури, коду УКТ ЗЕД, зміна кількості. 
8. Виправлення помилок у податкових накладних. Які помилки можна не виправляти – що не 

загрожує податковому кредиту покупця. 
9. Як виправити помилку в шапці податкової накладної? Чи можна виправити помилку в даті? Чи 

можна виправити помилку в типі зведеної податкової накладної? 
10. Як позбутися помилки в ІПН контрагента? 
11. Як виправити помилку в номенклатурі, коді УКТ ЗЕД, одиниці виміру, ціні, коді ставки, ознаці 

імпортного товару? 
12. Як анулювати зайві податкові накладні (виписані без факту здійснення господарської операції, 

двічі складені на одну операцію)? Як анулювання зайвих податкових накладних може вплинути 
на реєстраційний ліміт (∑Перевищ – коли виникає та як «попередити», судова практика).  

13. Коли відображати у звітності коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту? 
 

 



ЧАСТИНА ДРУГА – 14:00-16:00  

1. Правила складання податкових накладних у різних ситуаціях. Типи причин для складання. 
2. Як вказувати номенклатуру в податковій накладній. Коди для послуг. 
3. Строки реєстрації та штрафи за прострочення реєстрації податкових накладних. Безштрафний 

період із 01 березня по 31 травня – яких податкових накладних стосується? 
4. Податкова накладна без факту здійснення госпоперації – чи є штраф за прострочення реєстрації. 
5. Які помилки в податкових накладних не позбавляють права на податковий кредит покупця. 
6. Порядок блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Безумовна реєстрація. 

Які критерії ризиковості платника та операцій. «Позитивна історія» платника. Таблиця даних. 
7. Процедура розблокування податкових накладних. Судова практика. 
8. Наслідки нерозблокування податкових накладних. 
 
 
Мова вебінару: українська 

Тривалість: Перша частина 11:00-13:00, 2 години; 2 частина 14:00-16:00, 2 години 

 

 

 

 


