Дніпро (056)787-04-04
Кривий Ріг (056)462-04-04
Запоріжжя (061)280-04-40
Херсон (0552)41-84-40
Миколаїв (0512)777-007

Тернопіль (0352)51-66-25
Львів(032)226-78-78
Луцьк (0332)78-40-40
Рівне (0362)46-00-40
Івано-Франківськ (0342)50-40-40

Callback з мобільного БЕЗКОШТОВНО, https://zvit.net/

Вітаємо! Як відпочили?
Ми сумували за Вами, але знали, що Ваша відпустка була чудовою та
яскравою!
Ну що ж, пора до роботи? Законодавство змінюється - ми повинні
бути в курсі! Звичайні касові апарати йдуть у небуття, на зміну їм
приходять ПРРО - ми повинні йти в ногу з часом! Тож зустрічайте:

Вебінар!!!
2 жовтня (п'ятниця) 2020 року
10:00-13:00
Про головніше та найважливіше! Ніякої води, виключно практичні
поради!
На вас чекають:
Ірина Губіна - автор численних публікацій з оподаткування та
бухгалтерського обліку, консультант з оподаткування та бухгалтерського
обліку, професійні сертифікати: DipIFR (rus) АССА, САР,
а також вже добре Вам знайомий Андрій Давидюк - провідний фахівець
Техноцентр Маяк.
Просто натискайте кнопку та ставайте учасником!

Вартість участі у вебінарі до 25 вересня - 199 грн.,
після 25 вересня - 299 грн.
ЗАМОВИТИ РАХУНОК
Що нас очікує:
1. Оновлення форми 20-ОПП, на що звернути увагу, роль форми у
реєстраційному статусі платника податків.
2. Проєкт нової декларації з податку на прибуток - "дожинаємо"
травнево - серпневі новації.
3. ПДВ: актуальні питання останніх змін та їх застосування.
4. Скасування Книг обліку доходів та інші документально-облікові
спрощення:

 як тепер ФОПам на спрощеній системі здійснювати облік. Кому можна
відмовитися від Книг, а кому все одно доведеться використовувати
облікові регістри;
 облікові новації для ФОП на загальній системі: чим відрізняється Книга
від типової форми, та які можуть бути варіанти;
 проблеми та помилки щодо ведення діючої форми Книги;
 чи потрібно ФОПу мати первинні документи? ... Все не так однозначно;
 особливості товарного обліку у ФОП: кому і навіщо він потрібен;
 відповідальність в сфері обліку ФОП - за неведення Книг, відсутність
документів і т.д.
5. РРО: як жити далі? Особливості роботи з програмними РРО:
 нова РРО-ера з 1 серпня 2020 року. Як це торкнулося ФОПів, які ризики
є вже зараз і чому податківцям саме тепер цікаво йти на перевірки;
 етапи впровадження РРО для платників єдиного податку;
 РРО та інтернет-торгівля - можливі наслідки при впровадженні
тотального РРО;
 аналіз структури розрахунків та вибір правильних схем для тих, хто не
планує застосовувати РРО взагалі;
 особливості программних РРО – на що звернути увагу при виборі цього
варіанту РРО;
 обов’язок видавати чек покупцю – яка форма? Паперова чи електронна.
6. Зручні ПРРО від Medoc. Який обрати? Практичні поради від
Техноцентр Маяк:
 реєструємо кассу та касира;
 зручний довідник номенклатури;
 типові операції по касі.
Але це ще не все! Серед підписників нашої сторінки у Facebook
розіграємо 10!!! антивірусних програм.
Що потрібно зробити:
 підпишіться на нашу сторінку;
 переходьте за посиланням;
 напишіть будь-що в коментарях до цього посту.
Після закінчення вебінару ми розіграємо антивіруси серед
підписників нашої сторінки, які залишили коментарі.

