
Податок на прибуток
за МСФЗ

Академія PwC

Цільова аудиторія
Економісти, аналітики, спеціалісти в області

бухгалтерського, податкового, міжнародного 

та управлінського обліку, а також внутрішні 

аудитори та контролери, яким необхідно 

знати основні принципи та практичні 

аспекти розрахунку відстроченого податку 

на прибуток за МСФЗ.

Мета тренінга
• Розуміти концепцію відображення 

податку на прибуток у звітності за МСФЗ

• Знати принципи розрахунку 

відстроченого податку на прибуток за 

МСФЗ та підходи, що застосовуються на 

практиці 

• Аналізувати аспекти облікової політики, 

пов'язані із податком на прибуток за 

МСФЗ

• Дізнатися про заплановані зміни до 

МСФЗ щодо розрахунку податку на 

прибуток

• Застосовувати принципи розрахунку 

податку на прибуток за МСФЗ на практиці

Тривалість та місце проведення 

тренінга

8 академічних годин

Сертифікати
По закінченні учасникам тренінга видається 

Сертифікат. CPD units: 8

Проведення тренінга у 

корпоративному форматі
У корпоративному форматі тренінг 

може бути організовано спеціально 

для Вашої компанії та включати 

аналіз ситуацій, що відповідатимуть її 

інтересам.

Методика відділу 

корпоративного навчання 

основана на таких принципах:
• Аналізуються практичні ситуації та 

приклади

• Створюється атмосфера, що 

формує зацікавленість та спонукає 

учасників до дискусії

• Застосовується наш досвід роботи 

із звітністю українських компаній за 

МСФЗ

Практичні аспекти
Методологічні питання, що 

розглядаються під час семінару,

закріплюються практичними 

прикладами.
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№ п/п Тема / Захід 

1 Тема 1. 
Вступ. Основні визначення та принципи.

2
Тема 2.
Податок на прибуток згідно з Податковим кодексом України. Поняття 

податкових різниць. Приклади податкових різниць в Україні.

3
Тема 3.
Алгоритм розрахунку відстроченого податку на прибуток згідно з МСФЗ. 

Балансовий підхід до розрахунку відстроченого податку.

4
Тема 4.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання. Ставка оподаткування, що 

застосовується. Практичний приклад.

5
Тема 5. 
Визнання в обліку податкових активів та зобов'язань. Тест на «вірогідність 

відшкодування».

6 
Тема 6. 
Майбутні зміни до МСБО 12.

7 

Тема 7.
Вимоги до розкриття інформації щодо податків у примітках до фінансової 

звітності згідно з МСФЗ. Ілюстрації розкриття у звітності за МСФЗ 

українських компаній. Практичний приклад.
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Ірина Блінова – керівник Академії PwC в Україні 

вул. Жилянська, 75, 10 поверх , м. Київ, Україна, 01032 

Тел.: 044 354 04 04 | Факс: 044 354 0790 | education.ukraine@ua.pwc.com | www.pwc.com/ua

Головні теми тренінга


