
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКТОРИ: 

Юрій ЦИГАНОК, асоційований партнер з податкового консалтингу Сrowe AVR Ukraine, 

сертифікований аудитор, САР, член Громадської ради при ДПС України  

Галина ЗУБАР, головний редактор видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН і сервісу ІНТЕРБУХ 

компанії ЛІГА:ЗАКОН, сертифікований аудитор, ІАВ 

 

ПРОГРАМА 

1. Фінансова звітність та декларація з податку на прибуток підприємств за 3 

квартали 2020 з урахуванням законів № 466 та 786 

1.1. Актуальні питання фінансової звітності: 

- дисконтування процентних та безпроцентних позик; 

- вплив суттєвості на необхідність дисконтування; 

- порядок відображення позик від засновників та інших кредиторів. 

1.2. Численні зміни щодо амортизації ОЗ та їх відображення у додатку АМ до 

декларації з податку на прибуток за 3 квартал: 

- вплив зміни вартісного критерію з 6000 до 20000 грн – з якого моменту 

застосовувати, до яких об’єктів, так як врахувати в обліковій політиці тощо; 

- дозвіл на застосування виробничого методу амортизації – як скористатися; 

 

«ПОДАТКОВА РЕВОЛЮЦІЯ № 466/786» 

або Як не з’їхати з глузду та спокійно здати 

квартальну звітність  

 

Дата: 21.10.2020 Час: 10:00-

15:00 Ціна: до 14.10 - 2500 грн 

після 15.10 - 2700 грн 

Наближається час подання квартальної звітності. 

Компанія МЕТА-ІНФОРМ запрошує бухгалтерів на семінари, 

присвячені актуальним питанням підготовки квартальної 

звітності за 9 місяців. 

5 годин тільки найкориснішої інформації. 

 

 



- заборона амортизації при тимчасовому невикористанні ОЗ (з урахуванням змін 

Закону № 786); 

- скорочені строки амортизації для окремих груп ОЗ та підводні камені їх 

застосування.  

1.3. Податкові коригування за штрафними санкціями: чому, отримавши штрафи від 

податкової або іншого контролюючого органу, необхідно не забути відобразити їх в 

прибутковій декларації 

1.4. Нові коригування в операціях з нерезидентами: продаж товарів/послуг 

«низькоподатковим» нерезидентам та вплив визначення «ділової мети» на податкові 

наслідки операції 

1.5. «Конструктивні дивіденди» та авансовий внесок з податку на прибуток 

1.6. Нові коригування з податку на прибуток у старій формі декларації: в яких 

рядках відобразити 

1.7. Інші питання, актуальні на дату проведення семінару 

 

2. ПДВ: відповіді на найважливіші запитання 

2.1. Аналіз актуальних роз'яснень  

2.2. Блокування ПН/РК: як убезпечити себе та як правильно знайти вихід  

2.3. Податковий кредит на підставі тимчасової митної декларації 

2.4. Повернення товару/авансів:  важливі деталі 

2.5. Готуємось до річного перерахунку ПДВ 

2.6. Аналіз корисної судової практики 

 2.7. Інші питання, актуальні на дату проведення семінару 

 

3. Акцизний податок: найголовніше для нових платників паливного акцизу, які не 

торгують пальним, а лише використовують для власних потреб  

3.1. Акцизні склади та розпорядники акцизних складів: визначення за новими правилами 

3.2. Наслідки відсутності реєстрації акцизного складу 

3.2. Вимоги до акцизного складу: рівнеміри- та розходоміри-лічільники, автоматичне 

звіряння залишків з показниками СЕАРПтаСЕ 

3.3. Ліцензування зберігання пального та наслідки відсутності ліцензії 

3.4. Переміщення пального: чому необхідно реєструвати заявки в СЕАРПтаСЕ та як це 

робити 

 

4. РРО/ПРРО –новації 

4.1. ФОП готуються до 2021 року. А чи варто розслаблятися юрособам? 

4.2. Ідеальний фіскальний чек, КОРО та інше 

4.3. Інтернет-банкінг = готівка = застосування РРО/ПРРО? Як розпізнавати 

надходження готівки на поточний рахунок. Як розуміти термін «безготівкові 

розрахунки» з урахуванням роз’яснень податківців. 

4.4. РРО- штрафи: механізм застосування. Як вплинув карантин на "штрафну епопею". 

Перевірки та кешбек: на що звернути увагу. 

4.5. Інші питання, актуальні на дату проведення семінару 

 

5. Адміністрування податків: 

3.1. Мораторій на перевірки та штрафи: як застосовується і коли захищає платника. Як 

відповідати на запити податкової, отримані під час дії мораторію.  

3.2. Зміни в роботі Електронного кабінету платника податків, передбачені Законом № 786.  

3.3. Зміни розмірів штрафних санкцій за Законом № 466.  

 

6. Які помилки Закону № 466 так і не виправив Закон № 786 і чому варто чекати 

чергових змін до ПКУ? 


