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ПредставництвоГО «Всеукраїнськийбухгалтерський Клуб» 
в Рівненській області


РЕГЛАМЕНТ ТА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ

для суб’єктів підприємницької  діяльності 

«Корпоративна реформа та нові можливості розвитку бізнесу»













м. Рівне
вул. Лермонтова, 6 «Майстерня  міста

21 червня 2019 року

ПРОГРАМА
9:30 -10:00 
Реєстраціяучасників. Вручення друкованої продукції та інших роздаткових матеріалів. Неформальне спілкування.
10:00-10:10
Відкриття Тренінгу. Ознайомлення з Програмою і Регламентом.
Представлення експертів та тренерів 
МОДУЛЬ 1
10:10 – 10:40 
Нові можливості для реалізації корпоративних прав 

Тренер: Михалишина Валентина Петрівна – податковий консультант ТВ АППУ в Рівненській області  
У ФОКУСІ ПЕРШОГО МОДУЛЮ:
Основні новели Закону  про  товариства з обмеженою відповідальністю  та додатковою відповідальністю  
	Скасування обмеження максимальної кількості учасників
	Лібералізація вимог до статуту
Обмеження строків внесення вкладів при формуванні статутного капіталу

МОДУЛЬ2
10.40-11.00
Нові способи прийняття рішень та вирішення спільних питань  розвитку бізнесу

Тренер:Писарчук Ганна Іванівна – керівник місцевого осередку ВГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»
УФОКУСІ ДРУГОГО МОДУЛЮ: 
Нові правила виходу із складу учасників 
	Врегулювання порядку успадкування частки в капіталі та виплати дивідендів
	 Нові способи прийняття рішень загальними зборами учасників
         
МОДУЛЬ3
11:00-11:30
ЗМІНИ  В ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Експерт: Вакольчук Тетяна Геннадіївна – головний податковий інспектор сектору комунікацій ГУ ДФС у Рівненській області  
У ФОКУСІ  ТРЕТЬОГО МОДУЛЮ:
Зміни критеріїв блокування податкових накладних та їх вплив на  терміни реєстрації . 
Особливості заповнення  податкових накладних та розрахунків коригування: роз»яснення від ДФС України.
МОДУЛЬ 4
11:30-12:10
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Експерт: : Вакольчук Тетяна Геннадіївна – головний податковий інспектор сектору комунікацій ГУ ДФС у Рівненській області  
У ФОКУСІ ЧЕТВЕРТОГО МОДУЛЮ:
Порядок відображення помилок в податкових деклараціях . 
Види відповідальності  за несвоєчасну сплату податків у зв»язку  з допущеними помилками та терміни давності для застосування штрафних санкцій.
12-10-12.                                      НЕФОРМАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ
МОДУЛЬ 5
12:45-13:20     
ЗАГАЛЬНІ ПравИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ 1-ДФ 
Експерт: Пхосалі Галина Іванівна  – головний державний податковий інспектор Рівненського управління ГУ ДФСУ в Рівненській області
УФОКУСІ ПЯТОГО МОДУЛЮ: 
Порядок відображення доходів фізичних осіб, нові ознаки доходів.
Відповідальність за несвоєчасне або неповне відображення доходів фізичних осіб.
МОДУЛЬ 6
13:20-14:00
автоматизація бізнесу
Тренер: Козік Оксана Василівна – начальник відділу впровадження ERP систем «Реноме-Смарт». ВГС «Спілка автоматизаторів бізнесу»   
У ФОКУСІ  ШОСТОГО МОДУЛЮ: 
Реалізація законодавчих змін про господарські товариства у типових конфігураціях для автоматизації бізнесу.
14:0-15:00
Робота в групах. Підведення підсумків та оцінка ефективності проведення тренінгу. Рекомендації практиків та тренерів.  Закриття тренінгу.
Посттренінгове супроводження: індивідуальне консультування учасників
15:00-15:20                                     НЕФОРМАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ



