
Цільова аудиторія

Семінар розроблений для фахівців 
економічних департаментів, фінансових та 
податкових спеціалістів, а також бухгалтерів.

Всі теоретичні положення семінару 
ілюструються практичними прикладами. 

Практикуючі спеціалісти PwC в 
стислі терміни ознайомлять вас з окремими 
типами операцій, що можуть відображатись 
по-різному відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку та норм податкового 
законодавства, розкриють основні проблемні 
аспекти, що виникають в контексті податку на 
прибуток та нададуть рекомендації щодо 
вироблення найбільш безпечного підходу. 

Ціль семінару

Ознайомити учасників з особливостями 
відображення окремих «проблемних» 
операцій в бухгалтерському обліку та 
податковими наслідками застосування 
різного підходу до відображення таких 
операцій.

Академія PwC пропонує вашій увазі навчально-консультаційний семінар 
«Податкові та бухгалтерські різниці. Проблемні аспекти»

Податкові та 
бухгалтерські різниці.

Проблемні аспекти.

PwC Україна (www.pwc.com/ua) надає аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні 

послуги компаніям різних галузей. Наші послуги спрямовані на поліпшення показників бізнесу 
наших клієнтів і їх акціонерів, а також його цінності для суспільства в цілому. Понад                    

192 000 співробітників глобальної мережі фірм PwC в 157 країнах світу використовують свої 

знання, багатий досвід і творчий підхід для розробки практичних порад і рішень, що 
відкривають нові перспективи для бізнесу. 

Тривалість семінару

4 академічні години / CPD годин

У відкритому форматі навчання проводиться 
з 9.15 до 13.30 (з перервою).

Сертифікати

По закінченні заходу слухачі отримують 
Свідоцтво про участь у навчально-
консультаційному семінарі.



Інформація про семінар:

Основні теми семінару

 Права податкових органів щодо перевірки бухгалтерського обліку

 Первісне визнання активів та зобов'язань

 Визнання доходу: від фінансових результатів до змін у власному 
капіталі

 Витрати: нарахування та формування резервів, документальне 
підтвердження

 Витрати: резерви під заборгованість,  резерви під знецінення

 Відкладені податкові активи та  зобов'язання
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деяких випадках міжнародна мережа фірм PwC. Кожна фірма 

мережі є самостійною юридичною особою. Більш детальну 

інформацію можна знайти на веб-сторінці www.pwc.com/structure.

Місце проведення:
м. Київ, вул. Жилянська, 75, 10 поверх, офіс ТОВ 
«ПрайсуотерхаусКуперс»

Тривалість: 4 академічні години

Мова семінару: Українська / російська

Контакти для отримання 
додаткової інформації щодо 
вартості та реєстрації:

education.ukraine@ua.pwc.com
Тел.: +380 44 354 04 04

Наші лектори:

Артем Бароян, старший менеджер, 
відділ послуг аудиту PwC Україна

Максим Дудник, старший 
менеджер, відділ податкових та 
юридичних послуг PwC Україна

Юлія Карета, молодший менеджер, 
відділ податкових та юридичних 
послуг PwC Україна
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