
від найбухгалтерської компанії «Фактор»

Кожній учасниці

«До дня бухгалтера»

ПОДАРУНОК

готель «Хрещатик», 
Київ, вул. Хрещатик, 14
Конференц-центр «Grand hall» 

06 липня
10:00Найбухгалтерський

семінар

Регламент семінару

9:00 - 10:00 Реєстрація, святкові подарунки всім учасникам!

10:00 - 11:15 Тонкощі складання 
та реєстрації ПН і РК

Дмитро 
Костюк

11:15 - 12:30
Податок на прибуток і бухрезер-
ви. Податкові оптимізації 

Дмитро 
Винокуров

12:40 - 13:30 Перерва. Кава-брейк.

13:30 - 14:45 Бухоблікові аспекти «особливих» 
об’єктів, Їх місце в фінзвітності

Тетяна
Войтенко

14:55 - 16:05

Виплати працівникам: розрахо-
вуємо, оподатковуємо, відобра-
жаємо в зарплатній звітності 
правильно

Лілія 
Ушакова



Дмитро Костюк
заступник головного редактора журналу 
«Податки та бухгалтерський облік»

1. Відображення ПН і РК в оновленій декларації 

    з ПДВ

2. Коригування ПДВ. Заповнення РК

3. Момент складання РК

4. Реальні і надумані проблеми при реєстрації РК

5. Визначаємося з причиною коригування в РК

6. Вплив на реєстраційний ліміт

7. Нюанси заповнення ПН. Важливі реквізити

Тонкощі складання та реєстрації 
ПН і РК 

10:00 - 11:15



Дмитро Винокуров
головний редактор журналу 
«Податки та бухгалтерський облік»

1. Резерв відпусток. Кому і навіщо нараховувати

2. Сумнівні борги: прибутковий аспект

3. Закінчився термін давності. 
    Податок на прибуток і ПДВ

4. Інші резерви (матеріальне заохочення, знецінення   
    запасів...)

5. Норми витрат в обліку (паливо, шини тощо)

6. Офшорний перелік. 
    Наслідки включення і виключення

7. Витрати без первинки

8. Як не втратити: шкідливі госпоперації

9. Як заощадити: корисні поради

Податок на прибуток і бухрезерви. 
Податкові оптимізаці

11:15 - 12:30



Тетяна Войтенко
податковий експерт журналів 
«Податки та бухгалтерський облік», 
«Бухгалтерський тиждень», «Бухгалтер 911»

1. Поворотна фіндопомога: 
    коли дисконтувати позичальникові?

2. Імпортно-експортні операції: 
    головні бухоблікові правила.

3. Позики від засновників-нерезидентів: 
    де місце курсовим різницям?

4. «Фішки» піврічної фінзвітності — 2018:
    хто, кому, коли, яку? 

5. Фінзвітність не за тією формою: наслідки.

6. Оприбуткування готівки та розрахунок ліміту каси:
    «підводні камені». 

Бухоблікові аспекти «особливих» 
об’єктів, Їх місце в фінзвітності

13:30 - 14:45



Лілія Ушакова
провідний експерт з питань оплати праці

Виплати працівникам: 
розраховуємо, оподатковуємо, 
відображаємо в зарплатній 
звітності правильно

14:55 - 16:05

1. Фонд оплати праці та його структура. 

2. Регулювання оплати праці. Оклади (тарифні ставки, відрядні роз-
цінки). Мінімальній розмір. Прив’язка до валюти: чи можливо? 
Диференціація розмірів тарифних ставок (посадових окладів): 
право чи обов’язок? Штрафний момент: якщо у всіх працівників 
підприємства однаковий оклад.

3. Системи та форми оплати праці. Розраховуємо основну зарплату 
працівнику з почасовою формою оплати праці: в розрахунку дні 
чи години?

4. Вимога про виплату зарплати не менше за мінімальну заробітну 
плату. Дотримуємося при почасовій (місячній, поденній, погодин-
ній) та відрядній оплаті праці.

5. Індексація заробітної плати: приручаємо звіра. Законні шляхи 
уникнення індексації. 

6. Виплачуємо зарплату: порядок, строки. 

7. Оподаткування, нарахування ЄСВ: зарплата чи допблаго? Визна-
чаємося з видом трудової виплати. 

8. Виплати працівникам в формах № 1ДФ та Д4. 



Вартість участі у семінарі

Online

Online + 
подарунок

Профі

VIP

VIP +
святкування
в ресторані

380 грн.

490 грн.

660 грн.

1190 грн.

1590 грн.

• участь у залі
• відеозапис семінару
• ПОДАРУНОК ДО СВЯТА — срібна підвіска
       (з доставкою на Ваше відділення Нової пошти)

• участь у залі
• відеозапис семінару
• кава-брейк
• сертифікат
• ПОДАРУНОК ДО СВЯТА — срібна підвіска
       (з доставкою на Ваше відділення Нової пошти)

• участь у залі
• відеозапис семінару
• кава-брейк
• сертифікат
• навчальний курс «Резерв отпусков: от А до Я»
• ПОДАРУНОК ДО СВЯТА — срібна підвіска
       (з доставкою на Ваше відділення Нової пошти)

• Сертифікат до мережі ресторанів «МАФІЯ»                   
вартістю 200 грн. Відсвяткуйте своє професійне свято!

• участь у залі
• відеозапис семінару
• кава-брейк
• сертифікат
• навчальний курс «Резерв отпусков: от А до Я»
• ПОДАРУНОК ДО СВЯТА — срібна підвіска
        (з доставкою на Ваше відділення Нової пошти)

• Сертифікат до мережі ресторанів «МАФІЯ»                   
вартістю 500 грн. Відсвяткуйте своє професійне свято!

Довідки за телефоном: (044) 581-10-10

• трансляція
• відеозапис семінару

ЦІННИЙ
ПОДАРУНОК

ЦІННИЙ
ПОДАРУНОК

ЦІННИЙ
ПОДАРУНОК

ЦІННИЙ
ПОДАРУНОК


