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• Чи є право на податковий кредит при придбанні води, чаю/кави, візиток, курсів і 

семінарів для співробітників компанії? 

• У яких випадках і як саме потрібно розподіляти податковий кредит з ПДВ? 

• Які обов’язкові реквізити податкової накладної та чи є право на податковий кредит 

у разі наявності помилок в таких реквізитах податкової накладної? 

• Хто реєструє розрахунок-коригування при поверненні товару/оплати і в якому 

періоді постачальник і покупець відображають такі коригування в декларації з 

ПДВ? 

• Який порядок обліку ПДВ при імпорті товарів і послуг і як такі операції правильно 

відобразити в декларації з ПДВ? 

• Чи потрібно і як саме перевіряти перевищення собівартості товарів/продукції з 

метою ПДВ? 

• Яка ставка ПДВ застосовується при здійсненні міжнародних перевезень за єдиним 

міжнародним документом? 

• Чи немає у Вас дивних мінусових залишків в 1С по рахунках ПДВ? 
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• Есть ли право на налоговый кредит при приобретении воды, чая/кофе, визиток, 

курсов и семинаров для сотрудников компании? 

• В каких случаях и как именно нужно распределять налоговый кредит по НДС? 

• Какие обязательные реквизиты налоговой накладной есть право на налоговый кредит 

при наличии ошибок в таких реквизитах налоговой накладной? 

• Кто регистрирует расчет-корректировку при возврате товара/оплаты и в каком 

периоде поставщик и покупатель отражают такие корректировки в декларации по 

НДС? 

• Каков порядок учета НДС при импорте товаров и услуг и как такие операции 

правильно отразить в декларации по НДС? 

• Следует ли и как именно проверять превышение себестоимости товаров/продукции с 

целью НДС? 

• Какая ставка НДС применяется при осуществлении международных перевозок по 

единому международному документу? 

• Нет ли у Вас отличных минусовых остатков в 1С по счетам НДС? 
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