
 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

22 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ 

 Виправлення помилок з ПДВ, податку на прибуток, 

ПДФО, ВЗ та ЄСВ 

10:00-11:30 

ПДВ: типові помилки у декларації та ризикові операції  

Дробоття Сергій, редактор рубрики ІТС "ПДВ: правила оподаткування та обліку", 

автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

● Типові помилки платників податку в податковій звітності з ПДВ 

● Виправлення помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку: коли буде штраф 

● Виникнення та повернення переплати 

● Підстави для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН: ризикові платники та ризикові 

операції 

● Наслідки блокування реєстрації ПН/РК для контрагентів 

11:30-11:55 

Формування показників декларації з ПДВ та додатків до неї. Виправлення помилок 

у декларації з ПДВ шляхом складання Уточнюючого розрахунку з ПДВ у програмах 

для автоматизації бізнесу 

Чухно Ірина, методист ІТС 

11:55-12:20 Перерва 

12:20-14:50 

Податок на прибуток за 9 місяців 2021 року. ПДФО, військовий збір та ЄСВ в ІІІ 

кварталі 2021 року 

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 

● Податок на прибуток за 9 місяців 2021 року: 

○ За якою формою звітуємо і які останні зміни в декларації? 

○ Хто застосовує податкові різниці, а хто ще ні? 

○ Перехідні виплати: з єдиного податку на податок на прибуток та навпаки 

○ Виплати доходів нерезидентам-юрособам, на що звернути увагу? 

○ Найбільш поширені податкові різниці, нагадування щодо застосування 

○ Виправлення помилок минулих звітних періодів та штрафи 

● ПДФО, військовий збір та ЄСВ в ІІІ кварталі 2021 року: 

○ За якою формою звітуємо і які останні зміни в Розрахунку? 

○ Коли подається довідкова форма Розрахунку? 

○ Як нумерувати складові Розрахунку протягом року? 

○ Чи треба подавати "пустишки"? 

○ Питання, які найчастіше виникають при складанні Розрахунку 

○ Найбільш поширені види доходів працівників, їх оподаткування та відображення в 

Розрахунку 

○ Як виправити помилки в Розрахунку? 

○ Яка відповідальність за порушення щодо ПДФО, ВЗ та ЄСВ – під час карантину та 

після? 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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


