


ЗМІНИ ЩОДО ПРИБУТКУ ТА ФІНЗВІТНОСТІ: ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ НА 

ЧИСЛОВИХ ПРИКЛАДАХ, ДІЛОВА МЕТА І ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ, ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ

1. Фінансова звітність до податкової разом з аудиторським висновком – кого

стосуватиметься та з якого періоду.

2. Зміна граничної межі для застосування податкових різниць. Особливості перехідного

періоду.

3. Нові податкові різниці – алгоритм застосування на числових прикладах (експортна

різниця,  нова «тонка капіталізація» тощо).

4. Відтепер працюємо з діловою метою: звичайні ціни, пов’язані особи і трансфертне

ціноутворення.

ЗМІНИ ЩОДО ЄДИНОГО ПОДАТКУ: ЛІМІТИ, ПОДАТКОВИЙ БОРГ, 

ВІДСУТНІСТЬ ПЕРВИНКИ. КНИГИ ФОПІВ 

1. Гранична межа доходу для перебування у відповідній групі змінена. Особливості

першого та перехідного періоду.

2. Про що слід пам’ятати підприємцеві під час виплати доходу нерезиденту.

3. Відсутність податкового боргу – як підстава для анулювання спрощеної системи

оподаткування. Відтепер по-новому.

4. Книга обліку доходів, книга обліку доходів та витрат – що нового.

5. Чим загрожує відсутність первинки.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 



ПДВ-ЗМІНИ У ПКУ ТА ОНОВЛЕНІ ПРАВИЛА ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 

ПН/РК В ЄРПН   

1. Огляд ПДВ-змін до Податкового кодексу:

• штрафи за несвоєчасну реєстрацію/відсутність реєстрації в ЄРПН податкових

накладних «для себе»;

• збільшення граничного строку для реєстрації окремих зведених податкових

накладних;

• база оподаткування при «збитковому» експорті, скасування квартального періоду

звітності, продовження дії окремих пільг, автоматичне анулювання реєстрації

платником ПДВ тощо.

2. Оновлені правила зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування

в ЄРПН:

• причини появи нового порядку зупинення реєстрації в ЄРПН;

• податкові накладні/розрахунки коригування, які підлягають безумовній реєстрації;

• критерії ризиковості платника ПДВ, показники, за якими визначається позитивна

податкова історія платника ПДВ, критерії ризиковості здійснення операцій;

• порядок дій платника у разі блокування реєстрації в ЄРПН.

НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ 

Зміни до форм звітності з ПДВ: 

• нові рядки в декларації з ПДВ;

• зміни до інших форм ПДВ-звітності;

• хто і як повинен звітуватися про пільги в оподаткуванні.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 



ПДФО: ЗМІНИ У ПЕРЕВІРКАХ ПОДАТКУ У 2020 РОЦІ. ПДФО-ПОМИЛКИ ТА ЇХ 

ВИПРАВЛЕННЯ  

1. Період перевірки ПДФО: що змінилося. Які документи перевіряє податкова з метою

визначення правильності нарахування та сплати ПДФО.

2. Призначення платежу при сплаті податку – будьте уважними, вказуючи період, за який

сплачується податок.

3. Чим допоможе інформація про ПДФО, яка міститься в електронному кабінеті платника

податку?

4. «Коло» допомоги: види, оподаткування, звітність. Про фінансові допомоги,

матеріальні, на лікування, соціальні, вихідні.

БУХГАЛТЕР – ВІН ЖЕ ВІДДІЛ КАДРІВ. ВИПРАВЛЯЄМО КАДРОВІ ПОМИЛКИ. 

НОВІ ШТРАФИ 

1. Перелік кадрових документів, необхідних для проходження перевірок: первинні,

облікові, розпорядчі.

2. Особова картка працівника: чи ще обов’язковий паперовий облік? Яке порушення не

можна допускати в особовій картці, щоб не схопити штраф.

3. Графіки роботи, змінності, відпусток: що їх об’єднує і що відрізняє? Які помилки

знаходить Держпраці в різних графіках.

4. Накази по особовому складу не підписані працівником? Які ризики виникають і коли,

чи буде за це «порушення» штраф.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 



ЗМІНИ У ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРКАХ У 2020 РОЦІ: ЯК БУЛО І ЯК СТАЛО. 

МЕТОДИ ЗАХИСТУ 

1. Камеральні перевірки:

• Як відрізнити камеральну перевірку від документальної невиїзної і чому це

важливо? Верховний Суд.

• Податкові зобов'язання за результатами камеральної перевірки. Позиція

Верховного Суду.

• Терміни камеральної перевірки та їх вплив на результати перевірки.

• Чи можна подати уточнюючий розрахунок під час камеральної перевірки.

2. Запити ДПС: як змінилися підходи податківців. Про що наразі запитують і як

реагувати?

3. Аналіз судової практики з актуальних податкових питань.

• Судова практика з питань донарахування ЄСВ «сплячим» підприємцям.

• Ділові цілі й економічний ефект – невід'ємні характеристики реальної угоди.

• Рішення суду як спосіб підтвердження взаємовідносин між учасниками спірної

угоди. Належна обачність під час вибору контрагента. Як реалізувати на

практиці?

4. Неможливість проведення зустрічної звірки та відсутність постачальника за адресою

реєстрації. Наслідки для покупця.

5. Недостатня матеріальна база і трудові ресурси. Позиція ВСУ.

6. Купівля ТМЦ працівником за власні кошти. Чи є податкові наслідки?

7. Податковий кредит при купівлі автомобіля ФОП. Різне бачення ситуації ДПС і

Верховного Суду.

8. Відсутність сертифікатів якості на продукцію і реальність господарської операції.

9. Відсутність у замовника ліцензій виконавців і безтоварність угоди.

10. Відсутність ТТН: безтоварна господарська операція або втрата транспортних витрат.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 



НОВІ/СТАРІ РРО ТА ЗМІНИ У ЗДІЙСНЕННІ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

1. Огляд новацій Закону про РРО: «технічні» зміни VS незмінна концепція щодо

класифікації платежів, які підпадають під РРО.

2. Особливості технічних новацій: що таке «програмні РРО», їх принципові відмінності

від традиційних РРО.

3. Який РРО обрати? Ризики та обмеження щодо застосування програмних РРО.

4. Огляд змін у підзаконних нормативних документах, пов’язаних із законодавчими

новаціями (реєстрація РРО, реквізити чекові нові та старі обов’язкові, користування

діапазоном фіскальних номерів тощо).

5. Як зміниться відповідальність у сфері РРО-правопорушень, рекомендації щодо

зниження ризиків отримати «новенькі» штрафи.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 



ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ПОДАТКОВІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗМІНИ 

1. Аналіз змін у ПКУ щодо обліку основних засобів (слідами проекту 1210):

• збільшення вартісного критерію МНМА: яких об’єктів це стосуватиметься, чи

доведеться проводити перекласифікацію «старих»;

• прискорена амортизація основних засобів – яким групам «світить», умови

застосування;

• виробничий метод амортизації – можна і для податкових цілей. Як змінити метод

амортизації;

• капіталізація процентів за кваліфікаційними активами – окремий податковий

облік.

2. Зміни у Методрекомендації з обліку основних засобів (наказ Мінфіну від 14.01.2020 р.

№6) – косметичні чи практичні?

3. Класифікація основних засобів: підказки у виборі групи.

4. Як відрізнити ремонт (поточний, капітальний) від поліпшень. Хто приймає рішення про

характер робіт? Приклади з практики.

5. Амортизація під час ремонтів та поліпшень: бути чи не бути? Підхід контролерів.

Судова практика.

6. Ліквідаційна вартість – 0 грн: можна чи ні? Чи можуть податківці самостійно її

встановлювати? Як обґрунтувати нульову ліквідаційну вартість.

7. Повністю замортизовані основні засоби (залишкова вартість – 0 грн): що робити –

списувати, продовжувати строк експлуатації, переоцінювати? Податкові ризики та

оптимальні рішення.

8. Ліквідація основних засобів: за яких умов можна не нараховувати ПДВ.

9. Часткова ліквідація: як виділити частину для списання. Податковий облік.

10. Ремонти та поліпшення орендованих основних засобів: податкові наслідки передання.

Різниці з податку на прибуток. ПДВ-правила та підхід контролерів.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 




