
 

9 ЛИПНЯ 2019 РОКУ 
м. Київ, ПАТ «Київпроект» 

вул. Богдана Хмельницького, 16-22 

 
ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ: 

«Актуальні питання оподаткування ПДВ. 

Зупинення реєстрації в ЄРПН: причини та шляхи подолання» 

09:00-10:00 Реєстрація учасників. 

10:00-10:10 Вступне слово. 

10:10-12:40 

ПДВ: актуальні питання. 

Дробоття С.М., редактор рубрики ІТС «ПДВ: правила оподаткування та обліку», автор численних 

аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

● Податкова накладна: 

○ заповнення обов’язкових реквізитів: огляд останніх роз’яснень ДФСУ; 

○ зведена податкова накладна: коли і хто її має скласти; 

○ зайві і помилково складені податкові накладні: у чому полягає різниця; 

○ як виправляти помилки.  

● Розрахунок коригування до податкової накладної: 

○ підстави для складання; 

○ приклади заповнення. 

● Реєстрація в ЄРПН: 

o порушення строків порядок реєстрації та штрафні санкції; 

o податкові накладні «для себе», в тому числі складені до 01.01.2017 р.; 

o особливості реєстрації «зменшуючого» розрахунку коригування та його вплив на облік та СЕА 

ПДВ. 

● СЕА ПДВ: 

o що впливає на ліміт для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;  

o ПДВ-рахунок під арештом: що робити? 

o Sперевищ - що це за «звір», звідки він береться і як його позбутися; 

o вплив на СЕА ПДВ суми бюджетного відшкодування. 

12:40-13:10 

Найчастіші питання оформлення податкових накладних та розрахунків коригування у програмах 

для автоматизації бізнесу. 

Чухно І.О., методист ІТС 

13:10-14:00 Обідня перерва. 

14:00-14:15 

Огляд сервісу «Консультації аудитора», за допомогою якого можливе отримання персональних 

письмових консультацій від експертів і аудиторів з питань бухгалтерського, податкового та 

кадрового обліку. 

Чухно І. О., методист ІТС 

14:15-16:15 

Зупинення реєстрації в ЄРПН: причини та шляхи подолання. 

Нараєвська І.Л., засновник ЮК «Нілос», Голова Громадської ради при ГУ ДФС у м. Києві у 2015-2019 

рр. 

● Причини блокування реєстрації податкової накладних/розрахунків коригування в ЄРПН: 

o «відсікаючі» критерії; 

o ризиковість господарських операцій; 

o ризиковість платника податків; 

o актуальні критерії ризиковості операцій та ризиковості платників податків з урахуванням 

останніх змін. 

● Практика відновлення реєстрації податкової накладних/розрахунків коригування в ЄРПН: 

○ алгоритм дій у разі внесення платника ПДВ до переліку ризикових платників; 

○ практика судового оскарження внесення до переліку ризикових платників: обрання способу 

захисту, формулювання позовних вимог, формування пакету документів; 

○ нюанси відновлення реєстрації в ЄРПН в адміністративному та судовому порядку. 

● Попередження зупинення реєстрації в ЄРПН: 

○ коли новому підприємству розпочинати реєстрацію податкових накладних? 

○ як звести блокування реєстрації до мінімуму?  

○ фінансове планування. 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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

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

