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Програма Осіннього Квартального Семінару 
Лектор - Вікторія Величко 

 

1. Документальне оформлення господарських операцій: 
 новий статус первинного документа; 
 наслідки змін в реквізитах первинного документа; 

 відсутність печатки на документах- як захистити своє підприємство; 
 самостійно "встановлений" документ; 
 рахунок як первинний документ; 

 витрати без первинних документів; 
 нюанси визначення "нереальності" госоперацій. 

 

2. Облікова політика як основа бухгалтерського обліку підприємства 
 рекомендації до складання; 
 вплив на податковий облік. 

 

3. Податок на прибуток 
3.1. Нова форма декларації 

 основні зміни; 

 виправлення помилок; 
 зв'язок з фінзвітністю. 

3.2. Основні засоби: нові різниці при використанні, ремонтах і модернізації 
невиробничих основних засобів, безоплатно отримані ОЗ, нюанси нарахування 
амортизації, в т.ч. прискореної. Складання Додатка АМ і РІ 
3.3. НМА і МНМА - податкові коригування 
3.4. Цінні папери і зміна Додатка ТЦ 
3.5. Кредиторська і дебіторська заборгованість: формування резервів, як визнати 
безнадійною. Списання заборгованості, коригування фінансового результату через 
Додаток РІ 
3.6. Допомога неприбутковим організаціям та придбання у неприбуткових 
організацій товарів (робіт, послуг) - наслідки для фінансового результату 
3.7. Дивіденди на користь платника податків - при відсутності виплати 
3.8. Безповоротна фінансова допомога - наслідки для об'єкта оподаткування. 
Штрафи, доходи/витрати враховані в податковому обліку раніше ніж в 
бухгалтерському - як відображати в додатку РІ 
3.9. Додаток ТЦ - наслідки подачі Звіту про контрольовані операції 
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3.10. Порядок заповнення Додатка ВП і уточнюючої декларації 

 

4. Актуальні питання ПДВ в деталях 
4.1. Податкова накладна як основа ПДВ: правила. помилки, наслідки 
4.2. Реформований порядок ведення Єдиного реєстру ПН і РК 
4.3. Обов'язкові реквізити ПН: 

 помилки в реквізитах - де необхідний жорсткий контроль; 

 виправлення номенклатури, ціни, кількості; 
 терміни виправлення помилок у податковій накладній. 

4.4. Відображення в податковій накладній кодів товарів і послуг: 

 визначення кодів товарів і послуг (імпортні та українські операції) ; 
 коди при торгівлі, власному виробництві, переробці, послуги, роботи - 

підводні камені і наслідки для НК; 
 коди товарів і послуг при різних операціях (звичайна ПН, зведена ПН на 

«компенсаційні» зобов'язання, зведена ПН при донарахування ПДВ до 
спеціальної бази оподаткування і т.д.); 

 коди при постачанні послуг, їх зв'язок з реєстраційною карткою платника; 
 дії платника податків при відсутності коду; 

 визначення кодів при складанні комплектів і виробництві товару з 
імпортних складових; 

 залишки товарів без коду на 01.01.2017 - особливості реалізації; 

 що робити, якщо найменування однакові, а коди різні; 
 наслідки при наявності помилок в коді; 

 відповідність придбання і продажу - наслідки; 
 виправлення помилок в коді. 

4.5. Складання та реєстрація розрахунків коригувань до ПН: 
 коригування та виправлення помилок у податкових накладних, в яких був 

відсутній код товарів/послуг; 

 фактичні коригування по неплатникам; 
 коригування по "неблагонадійним" платникам. 

4.6. "Блокування" реєстрації податкової накладної: 
 принципи моніторингу відповідності ПН і РК критеріям оцінки ступеня 

ризику; 
 які податкові накладні потрапляють під моніторинг; 

 порівняльні формули моніторингу або знову "податкове навантаження"?; 
 Додаток 1 "Таблиця платника податків" - в яких випадках це врятує від 

блокування ПН; 
 "легкі" податкові накладні - як забезпечити собі реєстрацію ПН без 

блокування; 
 критерії оцінки ступеня ризику; 
 процедура зупинки реєстрації ПН і РК в ЄРПН; 

 порядок надання копій документів для комісії по зняттю блокування ПН і РК; 
 терміни реєстрації ПН та РК при зупинці реєстрації; 

 оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН та податкового кредиту в 
ЄРПН; 
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 наслідки оскарження; 
 дії, які треба зробити, щоб не блокувалися ПН; 
 помилки, яких можна уникнути при моніторингу. 

4.7. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та РК - позиція ФСУ 
4.8. Аналіз окремих ПДВ-операцій: 

 продаж нижче звичайної ціни або ціни придбання; 

 безкоштовна передача; 
 особливості зобов'язань та податкового кредиту у зовнішньоекономічній 

діяльності; 
 застосування кредит-ноти і наслідки; 
 ліквідація і продаж (в тому числі умовна) основних засобів; 

 списання (у тому числі в межах норм природних втрат) зіпсованих товарів 
(готової продукції); 

 помилково зараховані кошти на РР. 
4.9. Окремі питання складання звітності по ПДВ 

 виправлення помилок; 

 нюанси подання уточнюючих декларацій. 
 

 5. ПДФО і питання оплати праці 
  5.1. Прожиткові мінімум і його вплив на ЗП 
  5.2. Індексація заробітної плати-2017 

 правила нарахування; 

 особливі випадки; 
 штрафні санкції. 

 5.3. Трудовий та цивільно-правовий договір 
 відмінності; 
 правила оформлення; 

 "приховані" трудові відносини; 
 приховування трудових договорів (відсутність легальних договорів), 

термінових (сезонних) договорів - наслідки і як їх уникнути; 
 оформлення трудових договорів з помилками - як уникнути (процедура 

укладення, зміни та розірвання трудових договорів). 
 5.4. Застосування підвищувального коефіцієнта при нарахуванні відпускних 
 5.5. Додаткове благо і натуральні коефіцієнт 

 лікування; 

 навчання; 
 матеріальна допомога; 

 путівки; 
 "понадлімітні" витрати на відрядження; 
 подарунки; 

 спецодяг; 
 спецхарчування. 

 5.6. Окремі питання заповнення форми 1-ДФ 
 
Вся інформація буде актуалізована на день проведення семінару. 


