
 

16 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ 

м. Київ, вул. Саксаганського, 6 

Будинок кіно (червона зала) 

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ: 

Операції в ЗЕД: особливості бухгалтерського та податкового обліку 

09:00-10:00 Реєстрація учасників 

10:00-10:05 
Вступне слово 

Єловська Є.К., представник Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу 

Хожило О.В., представник ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб" 

10:05-12:05 

ЗЕД-2020: експорт, імпорт, облік валюти та валютний нагляд 

Косовець Л.В., бізнес-консультант, член Комітету з питань професійної освіти Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ), сертифікований ФПБАУ, CAP, CIPA, ICFM DipCFM, АССА 

DipIFR, CIMA DipРM 

● Іноземна валюта: 

o усе, що потрібно знати про купівлю-продаж інвалюти 

o курсові різниці та облікова політика 

o долар-євро: конвертація та погашення боргу 

● Актуальні питання обліку експорту та імпорту: 

o коли імпортний товар визнаємо активом 

o імпорт товарів і податок на прибуток 

o якщо працівник купив товар за кордоном 

o експорт: визначаємо дохід 

o експорт послуг: іноземний банк утримав комісію 

o повернення товарів у ЗЕД 

o облік кредит-ноти від нерезидента та нерезиденту 

o повернули аванс нерезиденту: що в обліку? 

o безнадійна заборгованість у ЗЕД 

o документи від нерезидента без підпису: чи бути витратам? 

● Валютний нагляд: 

o строки розрахунків за експорт-імпорт 

o рахунок резидента за кордоном і валютний нагляд 

o валютні штрафні санкції 

● Законопроект №1210 прийнято: чого чекати у 2020 році? 

12:05-12:35 
Експортно-імпортні операції у програмах автоматизації бізнесу: налаштування обліку, оформлення 

первинних документів, алгоритми розрахунку курсових різниць 

Чухно І.О., методист ІТС 

12:35-13:15 Перерва на каву 

13:15-15:15 

ПДВ і зовнішньоекономічні операції 

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

аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

● Імпорт товарів 

o основне про митну вартість, базу оподаткування, пільги, митну декларацію 

o дата відображення податкового кредиту за імпортними операціями 

● Експорт товарів 

○ дата нарахування податкових зобов'язань за нульовою ставкою, її документальне підтвердження 

○ звільнення товарів при експорті від оподаткування. Умовне постачання при використанні ТМЦ в 

пільгових експортних операціях 

○ база оподаткування: надумані проблеми "дешевих" експортних поставок і як їм протистояти 

● Послуги у ЗЕД 

○ послуги у ЗЕД: визначення об'єкта оподаткування ПДВ 

○ порядок нарахування ПДВ при отриманні послуг від нерезидента з місцем поставки послуг на 

митній території України. Неоподатковувані послуги від нерезидента 

○ поставка послуг нерезиденту 

○ міжнародні перевезення 

○ відображення у податковій декларації з ПДВ операцій з отримання послуг від нерезидентів / з 

надання послуг нерезидентам 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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

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

