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Територіальне
відділення
ВГО «Асоціація платниківподатків
України»
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ПредставництвоГО «Всеукраїнськийбухгалтерський Клуб» 
в Рівненській області

РЕГЛАМЕНТ ТА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ

для суб’єктів підприємницької  діяльності
 
«Фіскальний та інші види контролю: на чому слід сфокусуватися бізнесу»











м. Рівне, вул. Поштова, 2, 4-й поверх,
сесійна зала Рівненської міської ради 

16 липня 2019 року


ПРОГРАМА

9:30 -10:00 
Реєстрація учасників. Вручення друкованої продукції та інших роздаткових матеріалів. Неформальне спілкування.
10:00-10:05
Відкриття Тренінгу. Ознайомлення з Програмою і Регламентом.
Представлення експертів та тренерів 
МОДУЛЬ 1
10:05 – 10:20 
ПРИХОВАНІ РИЗИКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ, ЯКІ МІСТИТЬ ВІДМІНА 
МОРАТОРІЮ НА ПЕРЕВІРКИ

Тренер: Михалишина Валентина Петрівна – податковий консультант ТВ АППУ в Рівненській області  
У ФОКУСІ ПЕРШОГО МОДУЛЮ:
Зняття мораторію на  перевірки у 2019 році. Процедури проходження та права бізнесу  
Види податкових перевірок:  фактичні, виїзні та невиїзні, планові документальні та зустрічні перевірки
Процедура допуску до виїзних та фактичних перевірок: умови допуску, вимоги до документів.
Недопуск до перевірки: підстави, оформлення та наслідки.
Проходження перевірки: практичні рекомендації .
Оформлення результатів перевірки. Заперечення на акт. Оскарження дій посадових осіб під час перевірки та складання акта.
Оскарження результатів податкової перевірки в адміністративному, або судовому порядку: процедура, строки.
Відповідальність за виявлені під час перевірки порушення готівкового обігу

МОДУЛЬ 2
10:20-10:40
ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК У ЗВІТНОСТІ З ПДВ.              НОВАЦІЇ З ПДВ 
Експерт: Вакольчук Тетяна Геннадіївна – головний податковий інспектор сектору комунікацій ГУ ДФСУ у Рівненській області  
У ФОКУСІ ДРУГОГО МОДУЛЮ:
Врахування результатів документальних та камеральних перевірок при визначенні податкових зобов’язань  та податкового кредиту з податку на додану вартість в звітних  деклараціях  
Порядок відображення результатів виправлення помилок  з податку на прибуток через Додаток  ВП.
МОДУЛЬ 3
10:40-11:00
ЗВІТУЄМО З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА ІІ КВАРТАЛ 2019 РОКУ 
Експерт: Гуц Надія Віталіївна – заступник начальника управління податків і зборів з юридичних осіб, начальник відділу адміністрування податку на прибуток ГУ ДФСУ у Рівненській області  
У ФОКУСІ ТРЕТЬОГО МОДУЛЮ:
Загальні правила подання квартальної декларації з податку на прибуток. Враховуємо помилки попередніх періодів 
Відображення результатів перевірок в обліку і в декларації
Фінансова звітність за квартал.
11-00-11.10                                      КАВА - БРЕЙК. НЕФОРМАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ
МОДУЛЬ 4
11:10-11:20     
ПерЕВІРКИ ОРГАНІВ ДЕРЖНАГЛЯДУ
Експерти: Трофимук Олена Петрівна- головний спеціаліст сектору ДРС в Рівненській області;

УФОКУСІ ЧЕТВЕРТОГО МОДУЛЮ: 
 Допуск до перевірки; повноваження перевіряючих; права та можливості суб’єкта господарювання під час перевірки.
Оформлення результатів перевірки. Порядок оскарження результатів перевірки.
Розбираємо помилки та уникаємо штрафів

МОДУЛЬ 5
11.20-11.30
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ З 1 ЛИПНЯ: НОВА СИСТЕМА ЕЛЕКТОРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО ТА 
СПИРТУ ЕТИЛОВОГО - СЕАРП та СЕ
Тренер: Михалишина Валентина Петрівна – податковий консультант ТВ АППУ в Рівненській області  
Критерії обсягу та напрямів використання пального для визначення акцизного складу
 Необхідність ведення обліку не тільки в розрізі платників акцизного податку, а й за кожним місцем зберігання та реалізації пального 
Відповідальність за порушення вимог електронного адміністрування та обліку пального

МОДУЛЬ 6
11:30-11:40
автоматизація бізнесу
Тренер: Козік Оксана Василівна – начальник відділу впровадження ERP систем «Реноме-Смарт». ВГС «Спілка автоматизаторів бізнесу»   
У ФОКУСІ ШОСТОГО МОДУЛЮ: 
Реалізація законодавчих змін та результатів перевірок у типових конфігураціях для автоматизації бізнесу.
11:40-12:00
Робота в групах. Підведення підсумків та оцінка ефективності проведення тренінгу. Рекомендації практиків та тренерів.  Закриття тренінгу.
Посттренінгове супроводження: індивідуальне консультування учасників
                                         КАВА - БРЕЙК. НЕФОРМАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ


