
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ        СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
ЗАКРИВАЄМО РІК: ЗВІТНІСТЬ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

9 лютого 2018 р., Харків

ПРОГРАМА

Час Теми доповідей Доповідачі 

8.30 – 9.30 Реєстрація. Вітальна кава

9.30 – 10.00 Урочисте привітання учасників форуму Микола Рибаков, начальник Головного 
управління ДФС у Харківській області 
Марія Данюк, головний редактор  
журналу «Вісник. Офіційно про податки»

10.00 – 11.05 ЄСВ та ПДФО

10.00 – 10.35 Пільги та декларування доходів
Нові види та розміри неоподатковуваних доходів у 2018 р.
Розмір ПСП у 2018 р.
Нова форма декларації про майновий стан і доходи: на що 
звернути увагу при заповненні
Заповнення форми № 1 ДФ. Аналіз помилок

Тетяна Федченко, заступник директора 
Департаменту податків і зборів з фізичних 
осіб ДФС України

10.35 – 11.05 Нарахування та звіти з ЄСВ
Нововведення в нарахуванні ЄСВ:
    максимальна межа нарахування;
    хто не сплачуватиме;
    мінімум для «єдинників» першої групи;
    нові строки сплати
Заповнення звіту з ЄСВ, виправлення помилок, 
відповідальність за неподання
Донарахування сум до мінімальної заробітної плати

Світлана Кепіна, начальник Управління 
адміністрування єдиного внеску, 
методології та розгляду звернень 
платників податків ДФС України

11.05 – 11.35 Податок на прибуток підприємств: зміни у податковому кодексі та складання річної декларації

Аналіз змін до Податкового кодексу
Зміни у формуванні резервів
Борги безнадійні та сумнівні
Оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями
Річна декларація з податку на прибуток. Зміна строків 
подання
Виправлення помилок попередніх звітних періодів. Коли без 
штрафних санкцій?

Олексій Задорожний, в. о. директора 
Департаменту методологічної  та 
нормотворчої роботи ДФС України

11.35 – 12.05 Нові правила бухобліку. Річна фінансова звітність

Нові правила бухобліку з 2018 р.
Річна фінансова звітність: вимоги до складання, терміни 
подання, виправлення помилок
Зміни критеріїв визначення платників за розміром — на що 
це вплине?
Для кого оприлюднення звітності є обов’язковим
Вимоги до первинних документів

Катерина Проскура, аудитор, 
консультант з податкового та 
бухгалтерського обліку, д-р екон. наук
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12.05 – 13.00 ПДВ: податкові накладні, коригування та новації у системі моніторингу

Податкові накладні: від складання до реєстрації
Нові терміни формування податкового кредиту
Податкова накладна — коли кредиту не буде
Складання розрахунків коригування. Якщо змінюється 
номенклатура 
Терміни реєстрації в ЄРПН та штрафні санкції за їх 
порушення
Відображення коригувань та виправлень в податковій 
звітності
Пільги в оподаткуванні

Сергій Тимошенко, заступник директора 
Департаменту методологічної та 
нормотворчої роботи ДФС України

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 16.00 Податкові маневри. Судова практика. Що готується: пастки й можливості

14.00 – 14.45 ПДВ, податок на прибуток, ЄСВ: останні роз’яснення Олександр Кірш, народний депутат 
України, член податкового комітету й 
голова підкомітету, представник УСПП 
у Верховній Раді України, заслужений 
економіст України, член-кореспондент 
Академії економічних наук України

14.45 – 15.15 Податкові маневри
Де зберігати документи. Які договори потрібні підприємству 
Реклама й маркетинг
Звичайні ціни в нових умовах. Як грамотно продавати 
«безкоштовно»
Фіктивність (никчемність) угод. Критерії визнання. Як довести 
реальність операції та відстояти податковий кредит та 
витрати
Позовна давність: може й не починатися

15.15 – 15.40 Спрощена система для юридичних та фізичних осіб
Аналіз схем взаємодії між СГ на загальній системі 
оподаткування та «єдинниками». Корисні комбінації
Ризики єдиного податку
Оптимізація в посередництві та необхідні форми договорів
Яким має бути договір із «спрощенцем»

15.40 – 16.00 Куди надсилати скарги й пропозиції


