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ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

26 ЧЕРВНЯ 

Закон №466: головне про зміни в ПКУ 

10:00-12:00 

Адміністрування податків і контрольовані операції 

Бикова Ганна, консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, складання звітності, 

автор більш ніж 1000 статей на бухгалтерську та податкову тематику, автор книжок, лектор 
семінарів з широкого кола податкових та бухгалтерських питань 

● Адміністрування податків – що нового: 

o Запровадження різного розміру відповідальності в залежності від вини (умисності дій) платника 

податків 

o ІПК та УПК не будуть індульгенцією для платників податків, але враховуватимуться при 

визначенні їх вини 

o Які документи і скільки треба зберігати для податкових перевірок 

o Як призначатимуться і проходитимуть податкові перевірки за нових правил 

o Як можна буде оскаржити ППР і чи можна буде стягнути з податківців відшкодування за 

нанесену ними шкоду бізнесу 

o Що змінилось в користуванні Електронним кабінетом і чи відповідатиме ДПС за технічні 

проблеми 

● Контрольовані операції – що змінилось: 
o Нові критерії пов’язаності осіб 

o Нові типи контрольованих операцій 

o Зміни в доведенні відповідності принципу "витягнутої руки" для окремих операцій 

o Що нового належатиме до документації з трансфертного ціноутворення. Глобальна 

документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) 

o Розумна економічна причина (ділова мета) в контрольованих операціях 

o Зміни у звітності з трансфертного ціноутворення та Повідомлення про участь у міжнародній 

групі компаній 

o Пропорційне коригування по-новому 

12:00-12:20 

Багатофункціональна система електронного документообігу "BAS Документообіг КОРП": 

рішення для забезпечення ефективної віддаленої взаємодії керівництва та співробітників 

Ільченко Вікторія, бізнес-аналітик Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу 

● Ключові задачі, які можуть бути вирішені за допомогою програми 

● Спеціальна поставка "BAS Документообіг КОРП" для користувачів корпоративних продуктів зі 

знижкою 50% 

12:20-12:35 Перерва 

12:35-14:35 

Податок на прибуток, ПДФО, військовий збір 

Губіна Ірина, експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і 

бухгалтерського обліку, незалежний консультант з бухгалтерського та податкового обліку, CAP, 
DipIFRrus ACCA 

● Податок на прибуток 

o Аудиторський висновок як додаток до декларації з прибутку. Хто, коли і як повинен подавати. 

Штрафи за неподання. Позиція податківців для звіту за 2019 рік 

o Зміна порогу застосування податкових різниць з 20 млн. грн. до 40 млн. грн.: хто тепер зможе 

працювати без різниць, чи потрібно коригувати минулі періоди. Що кажуть податківці 

o Перехід з квартальних декларацій на річні: збільшення можливостей, коли стартуємо? 

o Підвищення порогу для визнання основних засобів з 6 тис. грн. до 20 тис. грн. 

o Виробничий метод амортизації для основних засобів: оцінка доцільності і нюанси переходи 

o Прискорена амортизація для окремих груп, як і з якої дати можна застосовувати. Умови її 

використання 

o Окремий облік капіталізованих відсотків: як вести, для чого використовувати 

o Податкові різниці по штрафам та безоплатність здобуття: що тепер буде збільшувати 

оподатковуваний прибуток 

o Обережно! Ділова мета! Тепер ще й з податковими різницями! Які операції можуть потрапити 

під коригування, хто і як буде перевіряти ділову мету, до чого готується при перевірці 

o "Майже платники" податку на прибуток – СПД, платники єдиного податку-юрособи – в яких 

операціях вони прирівнюються до платників податку на прибуток і яку звітність їм потрібно 

подавати 
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● ПДФО та ВЗ 
o Збільшення термінів податкової давності для податкових агентів в частині "зарплатного" ПДФО 

і ВЗ 

o Оновлення "штрафний" норми, щодо форми № 1ДФ: жити стане легше? (Новий п.119.1 ПКУ) 

o Оновлення порядку оподаткування доходів від продажу транспортних засобів: підвищення 

ставки з 5 до 18%. Як правильно і вигідно продати автомобіль 

o Продаж об'єктів незавершеного будівництва: тепер за алгоритмом нерухомості 

o Договори оренди під контролем: хто і як тепер буде контролювати сплату ПДФО з оренди 

договорів 

o Уточнення при продажу інвестактивів 

o ПДФО-новини для СПД на загальній системі (розширення можливостей для амортизації, 

включення до витрат податків та ін.) 

14:35-14:50 Перерва 

14:50-15:50 

ПДВ-зміни 

Дробоття Сергій, редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", автор численних 
аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

● Несвоєчасна реєстрація податкової накладної в ЄРПН: запровадження фіксованих штрафів 

● Продовження карантину за порушення строків реєстрації: на кого розповсюджується звільнення від 

штрафу 

● Реєстрація зведеної податкової накладної "для себе": позитивна новина для бухгалтерів, але слід 

бути обачним 

● База оподаткування для експортних операцій: контрактна ціна чи митна вартість? 

● "Соєві" правки: поновлення відшкодування ПДВ для посередників 

● Відображення податкового кредиту на підставі тимчасової або попередньої митної декларація: 

питання вирішено 

● Скасування квартального періоду звітності: тепер загальні правила тепер для всіх платників ПДВ 

● Інші ПДВ-зміни 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

Обов’язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua 

http://www.unionba.com.ua/

