Техноцентр Маяк запрошує до креативного простору HUBWAY
13 лютого (середа) 2019р.
11:00 - 15:00
взяти участь у бухгалтерському семінарі на тему:

Підсумки - 2018 та зміни - 2019
Вартість семінару - 450 грн.
Групі представників від однієї організації знижка 20%.
✓ розгорнута доповідь лектора
✓ конспект семінару
✓ кава-брейк
✓ відвідувачів чекають приємні подарунки!
Семінар проводе:
Блотнер Володимир Григорович - податковій консультант. Член Спілки аудиторів України.
Керуючий партнер аудиторської фірми «Контракты Аудит». Аудитор (сертифікат серії А
№2128, виданий 30.03.1995 г. ). Спеціаліст з питань контролю і ревізій господарських
суб'єктів. Голова Клубу бухгалтерів м. Києва.
У програмі:
1. Складання фінансової звітності за 2018 рік:
- особливості відображення в Балансі поточної і довгострокової заборгованості,
власного капіталу, відстрочених податкових активів і зобов'язань;
- доходи і витрати від участі в капіталі, курсових різниць, витрати (дохід) з податку
на прибуток, сукупний дохід у Звіті про фінансові результати;
- примітки до фінансової звітності: як не пропустити головного;
- особливості складання звітності малими підприємствами;
- зв'язок даних фінансової звітності з показниками Декларації з податку на прибуток.
2. Податок на прибуток:
- нова Декларація з податку на прибуток: аналізуємо зміни. Податкові різниці для
окремих операцій;
- «запізнілі» первинні документи: як відобразити;
- типові помилки і їх виправлення;
- як «приховати» збитки;
- що змінилося для платників податку на прибуток з 01.01.2019 року.
3. ПДВ:
- особливості складання розрахунків коригування за новими правилами. Штрафи за
несвоєчасну реєстрацію;
- помилки в ПН, не дають права на податковий кредит;
- помилкове отримання платежу. «Перекидання» сум з одного договору на інший;
- період включення ПН / РК до податкового кредиту та нарахування податкових
зобов'язань: нетипові ситуації;
- зміни з 01.01.2019 року.
4. Зміни-2019: ЄСВ, ПДФО, військовий збір:
- новації щодо оподаткування подарунків;
- новий розмір неоподатковуваних виплат;
- нові ознаки доходів у формі 1ДФ;
- нові ставки ЄСВ.
5. Новий Закон про валюту: що повинен знати бухгалтер. Діє вже з 07.02.2019
року.
6. 5 проблемних питань платників єдиного податку: РРО, валюта,
заборгованість, поворотна фінансова допомога, ПДВ. Зміни з 01.01.2019
року по застосуванню РРО.

7. Відповіді на питання
Чому необхідно відвідати наш семінар?
1) Розглянемо найбільш популярні питання складання фінансової звітності. Як закрити
рік. На що звернути увагу. Як пов'язати показники фінзвітності та Декларації з
податку на прибуток.
2) Нова Декларація з податку на прибуток: на що звернути увагу?
3) Учасники семінару дізнаються про всі зміни, які вступили в силу з 01.01.2019 року.
Таких змін багато і вони стосуються і ПДВ, і податку на прибуток, і ПДФО та ін.
4) Проаналізуємо зміни по ЄСВ.
5) Ознайомимо з важливими змінами в валютних операціях, які будуть застосовуватися
вже з 07.02.2018 року.
6) Звернемо увагу на проблемні питання платників єдиного податку з метою
недопущення помилок. Зміни для ФОП-єдинників з 01.01.2019 року.
7) Учасники семінару отримають відповіді на всі свої питання.
8) Всі учасники семінару отримають презентацію і конспект.

Семінар відбудеться: 13 лютого 2019 року, м. Херсон, вул. Перекопська 151/4,
Перший креативний простір HUBWAY (велика зала)
Час проведення: 11.00-15.00 (реєстрація с 10.30)

ДЛЯ ОТРИМАННЯ РАХУНКУ ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ
або зателефонуйте нам!

З повагою, Техноцентр Маяк
м. Херсон
вул. Пилипа Орлика (9-го Січня), б.15, оф. 301
(0552)41-84-40, (095) 749-20-70
Контакти регіональних офісів www.zvit.net

