
 
 

Декларація з податку на прибуток за 2017 рік 
 

Особливості подачі декларації різними платниками податку, суттєві реквізити; важливі показники; 
Ув’язка основних показників декларації із показниками фінансової звітності; що моніторять 
податківці в декларації?  Оцінюємо обліково – податкові ризики; 
 

Формування бухгалтерського фінансового результату – основи для розрахунку податку на прибуток; 
важливі облікові моменти; 
 

Коригуємо об’єкт оподаткування на різниці. Практичні рекомендації по складанню  додатку РІ: 
 

основні засоби та нематеріальні активи: виробничі і не виробничі; проблемні питання податкової 
амортизації; консервація основних засобів; що з МНМА? проблемні питання заповнення додатку 
АМ; віковічне питання – термін використання основних засобів; доля об’єктів з нульовою вартість; 
ремонти (поточні, капітальні) та реконструкція і модернізація; податкові наслідки  повернення 
відремонтованих орендних об’єктів; дооцінки, уцінки, ліквідація, продаж; 

 

резерви та забезпечення: резерв на відпустки, під виплати працівникам; резерв сумнівних боргів, 
новий погляд на цей резерв в 2017 році; податкові нюанси визнання дебіторської заборгованості 
безнадійною; заборгованість в проблемних банках; які показники фінансової звітності розкриють 
контролюючим органам картину по резервах?  

 

операції з нерезидентами низькоподаткових юрисдикцій; новий перелік «ризикових»  організаційно 
- правових форм нерезидентів -  як не помилитися при коригуванні; важливо – період коригування! 
обмеження по запозиченнях від пов’язаних осіб; 

 

роялті нерезидентам, платникам єдиного податку, платників податку на прибуток,фізичних осіб;  

 

річне коригування по  ТЦО: старі різниці на новий лад! 

 

операції з неприбутковими організаціями: податкові наслідки передачі та придбання у НПО; що 
робити, якщо контрагент втратив статус «неприбутковості»; 

 

безоплатні передачі товарів, робіт, послуг: коригування в залежності від податкового статусу 
отримувача; 

 

штрафи сплачено – коригуємо бухгалтерський фінансовий результат, враховуємо податковий статус 
контрагента; 

 

фінансова допомога на зворотній основі – різниці зникли, а проблеми залишились; 

 

збитки попередніх періодів – аналізуємо за періодами виникнення, небезпеки відображення в 
додатку РІ; 

 

виплачуємо дивіденди учасникам; коли необхідно сплатити авансовий внесок по дивідендах, як 
розрахувати базу для розрахунку авансу; заповнюємо оновлений додаток АВ; 

 

оновлений додаток ЗП: що враховуємо у зменшення податкового зобов’язання  за 2017р.; доля 
дивідендних авансів; 

 

виправлення помилок попередніх звітних періодів: особливості складання додатку ВП; 
 
Мова вебінара: російська 
Тривалість: 11:00 – 13:00 (2 години) 


