
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 та святкування       16:00 - 16:30 

 09 липня 2019 
СВЯТКОВИЙ СЕМІНАР ДО ДНЯ БУХГАЛТЕРА! 

 

 

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 
Основні роз’яснення та судова практика півріччя 2019. Новації блокування податкових 
накладних + Актуальні питання: 

● Розрахунки коригування до податкових накладних: правила складання. 
● Мінімальна база оподаткування ПДВ. Правила визначення. Складання податкової накладної на 

перевищення мінімальної бази над договірною ціною. 
● Компенсуючі податкові зобов’язання з ПДВ. У яких випадках та коли їх нараховують. Правила 

оформлення податкової накладної на «технічні» податкові зобов’язання. 
● Послуги для та від нерезидента. Правила визначення місця постачання. ПДВ-наслідки. 
 

② Податок на прибуток 
Основні роз’яснення та судова практика півріччя 2019 + Актуальні питання: 

● Чи можна амортизувати  основні засоби під час їхніх ремонтів, поліпшень? Що потрібно зробити, 
щоб не визнавати дохід по спливу строку позовної давності за кредиторською заборгованістю. 

● Особливості обліку основних засобів, які не задіяні в господарській діяльності. Різниці. 
● Які різниці діють при подарунках? Правила обчислення різниць.  
● Штрафи, пені, неустойки: приклади застосування різниць. 

КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

 семінар у залі 
 відеозапис семінару в Києві (лектор В.Величко, 

Г.Морозовська) 
 роздатковий матеріал та презентація лектора в 

електронному виді 

 кава-пауза 
 професійна святкова фотосесія 
 частування шампанським та солодкий комплімент 
 зручний квартальний календар на 2019 рік 



● Різниці за роялті. Коли діють різниці? Роз’яснення контролерів. 
● Податок на репатріацію. Правила застосування міжнародних договорів. 
 

③ Праця та зарплата 
Основні роз’яснення та судова практика півріччя 2019. Незаконність перевірок інспекторами 
праці + Актуальні питання: 

● Знижки і ПДФО. Чи є дохід для оподаткування? 
● Забезпечення працівника місцем для проживання: ПДФО-наслідки. 
● Застосування нових ознак доходів у формі № 1ДФ. 

● Як повернути ЄСВ сплачений не на той рахунок? 
● Самостійно виявлено завищення суми допомоги від ФСС: що робити? 
 

④ Єдиний податок 
Важливі роз’яснення півріччя 2019 + Актуальні питання 

● Правила визнання інвалютного доходу. Який курс використовувати. 

● Курсові різниці у єдинників: чи виникає дохід. 

● Єдиний податок і розрахунки через інтернет-еквайринг: проблемні моменти. 
● Залік зустрічних вимог і єдиний податок: можна/неможна. 

● Посередництво у єдинника: аналіз ризиків. Що включають до доходу? Як рахувати ліміт для 

перебування на єдиному податку при посередництві? Чи можна утримати суму винагороди – чи не 

буде це трактуватися як негрошові розрахунки? 
 

⑤ Акциз і пальне 
Нові правила та нові штрафи + Актуальні питання: 

● Що вважається реалізацією пального з 01.07.2019 р? Чи буде підприємець, який використовує 

пальне виключно для власних потреб, вважатися особою, яка реалізує його? 

● Ліцензії на операції з паливом. Вартість. Облік. 

● Яка передбачена відповідальність за порушення «паливно-акцизних» правил? 
 

⑥ Первинні документи 
Типові помилки при складанні первинних документів + Актуальні питання: 

● Рахунок фактура – первинний документ? Роз’яснення Мінфіну та ДФС. 

● Чи обов’язково при оренді складати акт наданих послуг? Якщо акт оформляють раз на рік, то 

можна за фактом нарахування відобразити витрати/доходи, а не щоквартально? 

● Бухгалтерська довідка: коли варто оформляти? Правила складання. 

● Чи треба складати первинний документ на курсові різниці? 

● Відсутність документів – невже можна відобразити госпоперацію? Роз’яснення контролерів та 

судова практика. 

 

 
 

м. Рівне 
Діловий центр 

вул. Степана Бандери 26-в 

 
 
 


