
 
 

Шановні Бухгалтери! 
 запрошуємо взяти участь у бухгалтерському семінарі,  

що відбудеться у м. Львів 04 жовтня  2019 року! 
Тема семінару: 

Звітність за три квартали 2019 року та всі актуальні зміни 
бухгалтерського та податкового обліку 

Заздалегідь приймаються письмові запитання слухачів  
для надання відповідей в ході або по закінченню семінару. 

 
Спікери семінару: 
 
 

 

Блотнер Володимир Григорович   
партнер АФ «Контракти-аудит»,   
аудитор, член САУ, фахівець з питань      
контролю і ревізій господарських    
суб'єктів, голова Клубу бухгалтерів м.     
Києва. 
 
 

 

 

Тимофеєва Людмила Ярославівна-   
головний фахівець АФ   
«Контракти-аудит», аудитор,  
податковий консультант, фахівець з    
питань оподаткування прибутку і ПДВ. 
 



 

План семінару: 
1. ПДВ 

● Знову зміни! Нові критерії від ДФС щодо блокування реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 
● Безоплатна передача: чи завжди з ПДВ? Нове важливе роз’яснення ДФСУ 
● Бонуси в торгівлі: що з ПДВ? 
● Помилково отримані кошти: чи будуть податкові зобов’язання? 
● Ризики анулювання платника ПДВ. 

 
2. Фінансова звітність 

● Важливі зміни в П(с)БО 25 для малих та мікропідприємств. 
● Новий порядок подання фінансової звітності 
● Фінансова звітність при зміні категорії підприємства. 

 
3. Податок на прибуток 

● Додаток РІ до декларації: заповнюємо без помилок 
● Додаток АВ: нюанси заповнення. 
● Основні засоби: неочікувані роз’яснення від ДФС 
● Дисконтування: бути чи не бути 
● Підтвердження транспортних витрат: на що слід звернути увагу з 12.07.2019          

року. Нове про ТТН. 
 

4. Пальне на підприємстві: витрати, ПДВ кредит, ПДФО, акциз, ліцензія на зберігання тощо. 
 

5. Валютні операції: нюанси обліку. 

  
6. Нові рахунки IBAN: коли здійснюється перехід? 

7. Новини від Держпраці: 

● Про строки виплати зарплати 
● Про здійснення перевірок 
● Нове про підвищуючий коефіцієнт та інші. 

 
8. Інші питання,  актуальні на день проведення семінару. 

 
9. Відповіді на ВСІ запитання (не забувайте про можливість надіслати їх лекторам перед            

семінаром). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Для участі необхідно: 
 

● Отримати рахунок одним із наступних способів: 
або завантажити на офіційному сайті – http://www.vnsconsult.com/vns/buh_lviv/ 
або написати нам лист на пошту - vns.lviv@gmail.com , де вказати назву підприємства та ЄДРПОУ  

● Оплатити участь 
 

Важливо знати: 
 

● Всі необхідні звітні документи видаємо у день проведення семінару. 
● Для державних та бюджетних підприємств документи, при потребі, готуємо заздалегідь. 
● Є можливість почути відповіді на Ваші запитання. Якщо Ви хочете отримати їх на семінарі,              

відправляйте попередньо на вказану нижче електронну пошту, щоб лектори розрахували час           
та доступно Вам відповіли. 

● Програма буде доповнена всіма актуальними питаннями на день проведення семінару. 
● Для учасників з інших регіонів, при необхідності, пропонуються додаткові послуги по           

перебуванню у м. Львові (поселення та інше)  
● Після семінару кожному учаснику надається конспект з усіма матеріалами. 

 
Семінар відбудеться: 

04 жовтня 2019 року 

м. Львів, вул. Валер'яна Поліщука, 78a 

Конференц-зал готелю «Nota bene»  

Посилання на місце розташування - http://www.notabenehotel.com/contacts/ 

У цей день ми: 

11:00-11:30  – зареєструємось, вип’ємо каву, познайомимось ;) 

11:30 -14:00  – прослухаємо першу частину семінару 

14.00-14:30 – смачно пообідаємо 

14:30-16:00 – прослухаємо другу частину семінару, почуємо відповіді на свої запитання 

 

Вартість участі у семінарі 490 грн 
*діє знижка за 3-х учасників: 10%, за 5-ть та більше – 15%!  

 
До вартості входить: 

- Повний день навчання, консультацій 
- Відповіді на запитання (прохання сформулювати заздалегідь) 
- Індивідуальні роз’яснення 
- Конспект семінару 
- Обід в ресторані  
- Набір ділових аксесуарів (ручка, зошит для запису) 

http://www.vnsconsult.com/vns/buh_lviv/
http://www.notabenehotel.com/contacts/


 
 
 
 
* Залишились питання? Пишіть або телефонуйте: 
м. Київ тел. (044) 332-72-73, моб. Life+38063-431-08-99, моб. MTC +38066-038-46-47 ,           
моб. Київстар +38067-813-19-98 
електронна пошта:   vns.lviv@gmail.com 
 

 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІЕНЕС     
КОНСАЛТ”  
ЄДРПОУ 39455211 
 р/р26009053822264  
 Банк ПАТ “ПРИВАТБАНК” м. Львів МФО 325321  
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