Шановні Бухгалтери, Аудитори ТА Фінансові директори!
запрошуємо взяти участь у семінарі-практикумі,
що відбудеться у 
м. Львів 5 грудня 2019 року!

«Важливі зміни та звітність за 2019 рік»
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
Ярославівнаголовний
фахівець
АФ
«Контракти-аудит»,
аудитор,
податковий консультант, фахівець з
питань оподаткування прибутку і ПДВ.

План семінару:
1. Нові закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг
● система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій
● контролю справжності та достовірності розрахункових документів компенсація частини суми
штрафних (фінансових) санкцій
● зміна граничного обсягу доходів
● нові обмеження перебування на спрощеній системі оподаткування
● ФОПи на єдиному податку: хто та коли повинен застосовувати РРО
● новий порядок обліку товарних запасів
● штрафні санкції та інші зміни.
2. Зміни до Податкового кодексу України. Мораторій на перевірки та всі важливі новини,
актуальні на дату проведення семінару.
3. ВАЖЛИВО! Зміни до деяких нормативних актів з бухгалтерського обліку.
Дисконтування довгострокових дебіторської та кредиторської заборгованостей за
новими правилами для всіх підприємств.
● визначення довгострокової заборгованості і довгострокових зобов’язань;
● формула визначення теперішньої вартості;
● правила дисконтування;
● ставки дисконтування;
● практичні приклади дисконтування(будемо вирішувати приклади тому прохання мати чим і
де записувати) .
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Звітуємо з податку на прибуток за 2019 рік:
якщо дохід перевищив 20 млн грн: дії платника;
первинні документи: враховуємо правильно;
бухгалтерська довідка: коли необхідно складати;
виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліках;
події до дати балансу;
додаток РІ: податкові різниці, що відображаються за результатами податкового (звітного)
року та інші питання.

Податок на додану вартість
нова Декларація з ПДВ: чого очікувати;
УВАГА! Знову нові Правила зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН;
особлива база оподаткування в окремих випадках;
податкова накладна на аванс: особливості визначення податкових зобов’язань;
щодо необхідності визначення податкових зобов’язань з ПДВ при поверненні об’єкта оренди
після закінчення дії договору оренди
● знецінення запасів і ПДВ та інші актуальні питання.

6. Спрощена система оподаткування та надання поворотної фінансової допомоги: чи є
заборона?
7. ПДФО і військовий збір за рахунок податкового агента: як це виглядає.
8. Нові штрафи за порушення трудового законодавства.
9. Відповіді на запитання (не забувайте, що питання можна направляти лекторам
заздалегідь)

Чому варто прийняти участь у семінарі.
1. Дізнаєтесь про всі зміни щодо застосування РРО. Зміни стосуються в першу чергу
підприємців платників єдиного податку, але не тільки їх.
2. Всі підприємства зобов’язані відображати довгострокову дебіторську заборгованість і
довгострокові зобов’язання у фінансовій звітності за теперішньою вартістю (в т.ч.
поворотну фінансову допомогу!!!). Зміни слід врахувати при складанні фінансової
звітності за 2019 рік. Яким чином це визначати будемо навчатись під час семінару. Зміни
стосуються не тільки бухгалтерського обліку, а впливають і на оподаткування.
3. Новий Порядок зупинення реєстрації ПН/РК від Мінфіну, нова форма Декларації з ПДВ:
детально на семінарі.
4. Поворотна фінансова допомога і платники єдиного податку: які ризики і як їх уникнути.
5. Також ознайомимо учасників з усіма останніми змінами податкового законодавства.
6. Дамо відповіді на всі питання слухачів.

Для участі необхідно:
● Отримати рахунок одним із наступних способів:
або завантажити на офіційному сайті – http://www.vnsconsult.com/vns/lviv_12/
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:
5 грудня 2019 року
м. Львів, проспект В. Чорновола, 7
Конференц-зал готелю «Lviv Hotel»
Посилання на місце розташування –
https://hotel-lviv.com.ua/kontakty
У цей день ми:
10:30-11:00 – зареєструємось, вип’ємо каву, познайомимось
11:00 -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)

* 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

