
 

21 ЛЮТОГО 2019 РОКУ 
м. Київ, конгрес-центр «Український дім», 

вул. Хрещатик, 2 (концертна зала) 

 

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ: 

«Податок на прибуток: підсумки 2018 року, перспективи 2019 року» 
 

09:00-10:00 Реєстрація учасників. 

10:00-10:10 Вступне слово.  

10:10-12:10 

Податок на прибуток: аналіз змін. 

Губіна І.А., експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і 

бухгалтерського обліку 

● Аналіз оновленої форми декларації: здаємо за 2018 рік! 

● Роз'яснення ДФСУ про оновлену форму декларації. 

● Поріг 20 млн.: рекомендації для тих, хто перевищив і «не добрав» в 2018 році, як звітувати 

за підсумками року. Особливості підрахунку 20-ти млн. критерію, можливості оптимізації. 

● Фінансова звітність як база для декларації: особливості для тих, хто веде облік за П(С)БО та 

МСФЗ. 

● Облікова політика VS Декларація по прибутку: питання, які можуть бути врегульовані 

обліковою політикою та питання, які регулювати обліковою політикою не можна. Як не 

допустити помилок. 

● Особливості бухгалтерського визнання доходів і витрат для правильного формування 

показників прибуткової декларації: 

○ дохід від реалізації товарів, робіт, послуг; 

○ відображення курсових різниць; 

○ процедури уточнення вартості активів; 

○ оцінка принципу нарахування - доходи і витрати без двосторонніх документів від 

контрагентів, як відобразити у звітності за 2018 рік. 

12:10-12:40 

Податок на прибуток: основні аспекти обліку та формування звітності в типових 

програмах для автоматизації бізнесу. 

Тимченко Т.О., редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу 

12:40-12:50 

«FREDO Звіт» - сервіс подання декларації з податку на прибуток та іншої електронної 

звітності до державних органів. 

Косий В.О., директор компанії «Фредо» 

12:50-13:40 Обідня перерва. 

13:40-15:40 

Податок на прибуток: практичні рекомендації. 

Губіна І.А., експерт з податкового планування, автор численних публікацій з оподаткування і 

бухгалтерського обліку 

● Операції з основними засобами: амортизація, переоцінка, продаж (ліквідація). Вплив на 

показники декларації. 

● Інвестиційна нерухомість і справедлива вартість: податківці пішли в наступ. 

● Операції по нарахуванню резервів і забезпечень: основні моменти, що стосуються 

податкових ризиків, вплив резервів на податкові різниці (резерв сумнівних боргів, резерв 

відпусток, резерв знецінення запасів та інше). 

● Операції із заборгованостями і фінансова допомога: підводні камені обліку і коригувань. 

● Аналіз новацій 2019 року: кого вони торкнулися, на що звернути увагу. 

УВАГА! В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

   :иманофелет аз яіцартсєер яндерепоп авокзя’вобО    

http://www.unionba.com.ua/
Оля_Перерва
(056)376-90-90, (044)374-90-90, (067)367-90-90, (099)367-90-90


