Спікер – Галина Морозовська - провідний бухгалтер-експерт компанії «Smile бухгалтерія». Автор понад 700
публікацій із податку на прибуток, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ в газеті «Все
про бухгалтерський облік», журналі «Аудитор України», «Фінансовий директор підприємства»,
бухгалтерському сервісі «Інтерактивна бухгалтерія».
Понад 10 років професійного досвіду роботи в бухгалтерських виданнях. Більше 1000 наданих індивідуальних
консультацій
РЕГЛАМЕНТ СЕМІНАРУ:

КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ:

 семінар у залі
 відеозапис семінару (лектор В. Величко)
 роздатковий матеріал та презентація лектора
 святкова кава-пауза
 розіграш цінних призів
 частування шампанським та солодкий комплімент
 зручний квартальний календар на 2019 рік

Реєстрація учасників
Семінар-доклад
Перерва
Семінар-доклад
Відповіді на питання

09.30-10.00
10.00-12.30
12.30-13.15
13.15-15.30
15.30-16.00

Новорічний розіграш призів

16.00-16.30

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
БЛОК I - ОБЛІКОВІ І ЗВІТНІ ПІДСУМКИ 2018
① ПДВ
● Нова податкова накладна. Розрахунки коригування
Визначення умовних кодів причин коригування.
● Ліквідація основних засобів: як уникнути нарахування ПДВ
Слідами узагальнюючої податкової консультації Мінфіну від 03.08.2018 р. № 673.
② Зарплата і соцстрахування
● Фінансування лікарняних і декретних за новим порядком та новою заявою
● Перевірки держпраці: основні ризики
Назва посади не відповідає Класифікатору професій – чи можливі штрафи (актуально після
оновлення таблиці 5 Звіту з ЄСВ).
Коли цивільно-правовий договір можуть підтягувати під трудовий. Свіжа судова практика.
●Фермерські господарства та ЄСВ
Порядок сплати та звітування
③ Податок на прибуток
● Податок на прибуток -2018: резонансні роз’яснення та судова практика
Безнадійна заборгованість – узагальнююча податкова консультація.
Відсутність різниць за МНМА – суд каже ні «+», ні «-».
Придбання товарів у нерезидентів з організаційно-правовими формами з переліку КМУ – коли не
діє 30% різниця.

④ Бухоблік та звітність
● Нова класифікація підприємств за розмірами
Що залежить від групи підприємства? Коли перекласифіковуватися – чи треба для зміни групи
відповідати критеріям впродовж двох років поспіль?
● Фінзвітності - склад та форма
Проміжна фінзвітність - лише Баланс і Звіт про фінрезультати?
Наслідки подання невідповідної форми фінзвітності.
Звіт про управління – що за «новий фрукт» у Законі про бухоблік. Хто подає? Які строки?
Форма.
Уточнююча фінзвітність.
● Обов’язковий аудит фінзвітності
Кому загрожує? Відповідальність за непроведення.
⑤ Юраспект
● Закон про ТОВ та ТДВ – нові вимоги (діє з 17.06.2018)
Що потрібно знати бухгалтеру з нових правил для ТОВ? Обмеження виплати дивідендів.

БЛОК II - ЗМІНИ-2019
① ЗЕД
● Валютна лібералізація – новий Закон про валюту в дії (діятиме з 07.02.2019)
Чи треба декларувати валютні цінності за кордоном? Очікувані строки експортно-імпортного
контролю – 360 днів? Які операції потрапляють під валютний нагляд? Відміна індивідуальних
ліцензій. Нові штрафи за порушення валютного законодавства.
② Податок на прибуток
●Податок на виведений капітал – буде чи ні?
Суть нових правил оподаткування. Як підготуватися до змін? Які операції варто «закрити» в
поточному році?
③ Зарплата і соцстрахування
● Базові показники Держбюджету-2019: вплив на оплату праці та оподаткування виплат
Мінзарплата та прожитковий мінімум та показники, що від них залежать
④ Єдиний податок
● Що очікувати єдинникам у 2019 році
Чи змінять ставки єдиного податку? Чи буде група 3?

м. Рівне
Діловий центр
вул. Степана Бандери 26-в

