
Сторінка 1 з 2 

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ 

"ЛЕКТОРІЙ" 

8 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ 

 Дебіторська та кредиторська заборгованість: 

дисконтування та списання 

10:00-12:00 

Класифікація дебіторки та кредиторки. Дисконтування. Строк 

позовної давності 

Морозовська Галина, експерт з питань бухгалтерського обліку та 

оподаткування 

● Класифікації дебіторської та кредиторської заборгованості: 
○ короткострокова (поточна) та довгострокова заборгованість 

○ товарна та грошова (монетарна) 

○ прострочена заборгованість 

○ сумнівна та безнадійна 

○ однорідна/неоднорідна (при зарахуванні зустрічних однорідних 

вимог) 

● Дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської 

заборгованості: 
○ яку заборгованість треба дисконтувати 

○ формула дисконтування. Рекомендації Мінфіну щодо ставки 

дисконтування 

○ приклади дисконтування 

○ чи дисконтувати кредити банку? Особливості обліку кредитів "5-7-9" 

○ поворотна фіндопомога від засновника – особливості обліку та 

остання судова практика 

○ чи дисконтувати прострочену заборгованість 

○ як в наказі про облікову політику прописати правила дисконтування 

○ варіанти уникнення дисконтування 

● Безнадійність заборгованості та строк позовної давності: 

○ як відраховувати строк позовної давності 

○ карантинні особливості перебігу строку давності 

○ як продовжити, перервати строк позовної давності 

○ акт звірки розрахунків: чи перериває він строк позовної давності 

○ судова практика 

○ строк позовної давності у ЗЕД 

12:00-12:25 

Методика списання дебіторської та кредиторської заборгованостей у 

програмах для автоматизації бізнесу 

Чухно Ірина, методист ІТС 

12:25-12:45 Перерва 



Сторінка 2 з 2 

12:45-14:45 

Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості 

Морозовська Галина, експерт з питань бухгалтерського обліку та 

оподаткування 

● Списання безнадійної ДЕБІТОРСЬКОЇ заборгованості: 

○ резерв сумнівних боргів. Хто зобов’язаний його формувати? На яку 

сумнівну дебіторку резерв не створюють? Чи створювати резерв на 

заборгованість банків, які перебувають на етапі ліквідації? Приклади 

визначення резерву сумнівних боргів 

○ коли дебіторська заборгованість стає безнадійною? Чи достатньо 

спливу строку позовної давності? Відмінності між бухгалтерським і 

податковим визначенням безнадійної заборгованості 

○ бухоблік списання безнадійної дебіторської заборгованості. Інвалютні 

особливості 

○ різниці з податку на прибуток. Коли діє дві різниці за безнадійною 

дебіторкою? Числові приклади 

○ ПДВ-наслідки списання грошової та товарної дебіторки 

○ списання дебіторської заборгованості фізособи: правила 

оподаткування ПДФО 

○ судові рішення 

● Списання безнадійної КРЕДИТОРСЬКОЇ заборгованості: 

○ коли кредиторська заборгованість стає безнадійною? Чи треба 

оформляти рішення про непогашення кредиторки після спливу строку 

позовної давності? 

○ бухоблік списання безнадійної кредиторської заборгованості. 

Інвалютні особливості 

○ податок на прибуток при списанні кредиторки 

○ єдиний податок – чи збільшувати дохід? 

○ ПДВ-наслідки списання грошової та товарної кредиторської 

заборгованості 

○ судові рішення 

● Списали не у тому періоді: виправляємо помилку 

● Погашення дебіторки/кредиторки після списання: наслідки 

УВАГА! У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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

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

