
РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ: 
Реєстрація учасників                         09.30-10.00 

Семінар-доклад                                  10.00-12.30 

Перерва                                                12.30-13.15 

Семінар-доклад                                  13.15-15.30 

Відповіді на питання                          15.30-16.00 

Розіграш призів                                   16.00-16.30 

Спікер – Галина Морозовська - провідний бухгалтер-експерт компанії «Smile бухгалтерія». Автор 
понад 700 публікацій із податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної 
діяльності, ПДВ в газеті «Все про бухгалтерський облік», журналі «Аудитор України», «Фінансовий 
директор підприємства», бухгалтерському сервісі «Інтерактивна бухгалтерія».  

Понад 10 років професійного досвіду роботи в бухгалтерських виданнях. Більше 1000 наданих 
індивідуальних консультацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 
 
1. ПДВ 

Огляд змін -2019 та останні роз’яснення контролерів + Актуальні питання: 
•  Розрахунки коригування до податкових накладних: правила складання. 
•  Ліквідація основних засобів і ПДВ. Як оформити ліквідацію (які документи скласти) аби не 

нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ. 
• Безоплатна роздача товарів і ПДВ. Коли роздача буде госпдіяльною? Що потрібно оформити? У 

яких випадках нараховуються одні податкові зобов’язання з ПДВ, а коли два? 
• Поліпшення орендованих об’єктів та ПДВ. Чи треба нараховувати ПДВ при передачі об’єкта 

оренди з поліпшеннями? Яка база? Як можна довести відсутність ПДВ в цій ситуації? 
• Відсутність ТТН і реальність операції. Судова практика. 

 
2. Податок на прибуток 

Огляд змін-2019: прискорена амортизація, «трансфертні» зміни. Кому звітувати за 1 
квартал 2019 року + Актуальні питання: 

• Безнадійна кредиторська заборгованість і дохід. Що потрібно зробити, щоб не визнавати дохід 
по спливу строку позовної давності за кредиторською заборгованістю. 

• Потрібні «додаткові» витрати. Як «знайти» витрати? Уцінка запасів, списання. Резерви. 
• Збиткова декларація – чи можна вийти на прибуток «законними» методами? Перенести 

витрати? Задіяти 39 рахунок? Списати відразу на 44? Чи дієві такі методи? 
• Поворотна фіндопомога і дохід від дисконтування. Контраргументи на слова податківців. 

КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 
 
 семінар у залі 
 відеозапис семінару (лектор В. Величко) 
 роздатковий матеріал та презентація лектора 
 кава-пауза 
 розіграш цінних призів 

 



• Курсові різниці за позиками від засновників: витрати/доходи чи додатковий капітал. Підхід 
податківців та облікова суть. 

• Ліквідаційна вартість 0 грн і ризики. Як довести нульову ліквідаційну вартість. 
• Запізнілі первинні документи і відображення витрат у періоді понесення. Як операцію 

врахувати у тому звітному періоді в якому вона відбулася, коли документів ще немає? Що для 
цього потрібно прописати в наказі про облікову політику? Чи створюється резерв? Чи є різниця з 
податку на прибуток? 
 

3. ПДФО 
Огляд змін-2019: важливі цифри-2019 та неоподатковувані виплати + Актуальні питання: 

•  Шведський стіл і ПДФО. Чи є дохід для оподаткування? Що каже суд. Контраргументи. 
•  Авто працівника і компенсація витрат. Який варіант використання автомобіля працівника 

найвигідніший з податкової точки зору: оренда, позичка, компенсація за заявою. 
•  Придбання за кошт працівника і ПДФО. Судова практика. 
 
4. Бухоблік 
• Класифікація підприємств за розмірами. Кому обов’язково використовувати МСФЗ? 

• Чи можна обирати форми фінзвітності - чи можна мікро звітувати за формами для малих, чи 

малому – за загальними формами? Ризики подання невідповідної форми. Підхід контролерів. 

• Хто обов’язково оприлюднює фінзвітність. Відповідальність за не оприлюднення – нові штрафи. 

 

5. Валютні операції 
Огляд змін-2019: нові валютні обмеження - обов’язковий продаж валюти, валютний нагляд, 
е-ліміти + Актуальні питання: 

• За яким курсом оприбутковувати імпортні товари? Чи можна брати курс з ВМД? Чи треба все ж 

зважати на дату переходу права власності (умови Інкотермс)? 

• За яким курсом відображати інвалютний дохід при експорті? На яку дату визнавати?  

 

 

 
 

м. Рівне 
Діловий центр 

вул. Степана Бандери 26-в 

 


