
Новорічний Львів від «Фактора» 

Коли: 21 – 24 грудня 2019 року 

Місце проведення: м. Львів, пров. В. Чорновола, 7, готель «Львів». 

 

Ми подаруємо вам незабутні емоції та заряд позитиву на наступний рік!  

Програма заходу включає: 

 проживання;  

 сніданки та обіди; 

 відвідування Львівського оперного театру, а саме опери «Мадам Баттерфляй»; 

 екскурсію містом та концерт органної музики; 

 відвідування майстер-класу з приготування львівської піци; 

 семінар-практикум за темою «ЗВІТНІСТЬ – 2019: НЮАНСИ, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» (проводить експерт-практик Видавничого будинку «Фактор»); 

 індивідуальні консультації та відповіді на запитання;  

 нові знайомства та спілкування з однодумцями.  

 

 

Вартість для клієнтів Видавничого будинку 

 «Фактор» 

 

8850  грн. 

 

 
 

 

  



Готель «Львів», пров. В. Чорновола, 7  

 

День День перший 

Субота 21 грудня 

13:00 – 14:00 Обід  

14:00 – 15:00 Заселення в готель «Львів» 

15:00 – 17:00 Вільний час  

17:00 – 18:00 Екскурсія Львівським оперним театром 

18:00 – 20:30 Опера «Мадам Баттерфляй» 

День другий 

Неділя 22 грудня  

08:00 – 09:00 Сніданок 

10:00 – 13:00 Оглядова екскурсія містом  

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:00 Оглядова екскурсія – підземелля  

15:00 – 16:00 Концерт органної музики 

Вільний час  

День третій  

Понеділок  

23 грудня  

08:00 – 09:00 Сніданок 

09:00 – 10:30 Семінар  

11:00 – 13:00 Майстер-клас з приготування піци 

14:00 – 16:00 Продовження семінару + відповіді на запитання 

Вільний час  

День четвертий 

Вівторок  

24 грудня  

08:00 – 09:00 Сніданок   

11:00 – 12:00 Виселення з готелю  

 

 

  



ЗВІТНІСТЬ-2019: НЮАНСИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

1. АНАЛІЗ ЗМІН до ПКУ та інших нормативно-правових актів 

▪ Погляд у майбутнє: як поправлять податкове законодавство? 

▪ Закони про «РРО в смартфоні» та «кешбек» 

▪ Закон щодо удосконалення порядку ліцензування госпдіяльності 

▪ Перспективи для ФОПів 

2. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

▪ Повернення товару та реєстрація платником ПДВ 

▪ Постачальник-нерезидент поставив запчастину для гарантійного ремонту: що з 

оподаткуванням? 

▪ Мінбаза за імпортними товарами: як визначити? 

▪ Міжнародні перевезення і ПДВ 

▪ ПЗ продавця і ПК покупця: що як дати не збігаються? 

▪ Продаж нерухомості: коли нараховувати ПДВ? 

▪ Списуємо товарні залишки після пожежі: що з ПДВ? 

▪ ПН на аванси: є нюанси 

▪ Повернення товарів в ПДВ-обліку 

▪ Помилилися в ІПН покупця: як виправитися? 

▪ Помилкові ПН і капості з реглімітом 

▪ Несвоєчасна реєстрація ПН . Розбираємо спірні випадки 

▪ Постачальник не дає ПН: як бути? 

▪ Несвоєчасно зареєстрований покупцем РК 

▪ Реєстрація ПН/РК зупинена: подаємо розблокувальні документи 

▪ Нова форма декларації з ПДВ: що змінилося? 

▪ Виправлення помилок у декларації з ПДВ 

▪ Нульовому РК не місце у ПДВ-декларації 

▪ ПЗ на період раніше: як виправити? 

▪ Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату та неподання ПДВ-декларацій  

3. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

▪ Повторне поліпшення основних засобів: скільки об’єктів? 

▪ ОЗ амортизували прискорено і продали: що в декларації? 

▪ Витрати на розробку сайту: місце в податковому обліку платника 

▪ Списання зіпсованих ТМЦ: чи коригування? 

▪ Дивіденди: розраховуємо показники для звітності 

▪ Безнадійна кредиторка при імпорті товару 

▪ Транспортні послуги & податок на доходи нерезидента 

▪ Негоспвитрати: знову під прицілом? 

▪ Зміни до форми прибуткової декларації та її додатків, новий додаток ПП 

4. БУХОБЛІК ТА ФІНЗВІТНІСТЬ 

▪ Cкасували Інструкцію з обліку ПДВ: що далі? 

▪ Поточний ремонт провів орендодавець: як обліковувати? 

▪ Поліпшили основні засоби: як амортизувати далі? 

▪ Додатковий вклад до статутного капіталу ТОВ 

▪ Валютний вклад до статутного капіталу: тонкощі обліку курсових різниць 

▪ Еквівалент ціни в іноземній валюті: застосовуємо правильно 

▪ Чи дисконтувати позику? Аргументи проти 

▪ Повернення ОЗ/МНМА: облікові особливості в покупця 

▪ Повернули аванс нерезиденту: що в обліку? 

▪ Банк повернув зарплату: як облікувати? 

▪ Псування товарів: списання, уцінка, резерв 

▪ Змінили базу розподілу ЗВВ: що в обліку? 

▪ Виправляємо ПДВ-помилки в бухгалтерському обліку 

▪ Оновлене НП(С)БО 25: кому «світить» скорочена фінзвітність 



▪ Фінзвітність за 2019 рік: важливі моменти  

▪ Змінився фінзвітний статус: куди перейти? 

5. ЄДИНИЙ ПОДАТОК, ФОП 

▪ Нові форми реєстраційних документів для ЄН-платників 

▪ Стати підприємцем-єдинником: «з коли» вийде? 

▪ ПДВ-реєстрація і єдиний податок 

▪ Негрошові розрахунки: табу для ЄП 

▪ Підприємству — єдиннику повернуто аванс: особливості формування доходу 

▪ Амортизація і ФОП-загальносистемник 

▪ Відшкодування збитку — дохід ФОП-спрощенця 

▪ ФОП на ЄП змінює групу: готуємо квартальну декларацію 

▪ Ліквідація ФОП: 5 кроків 

6. ПДФО, ВС, ЄСВ 

▪ Подарунки працівникам: як сплатити ПДФО з «натурального» доходу та відобразити 

у звітності 

▪ Персоніфіковане харчування 

▪ По ЦПД фізособі нараховано винагороду за надані послуги. Коли платити ЄСВ? 

▪ ФОП групи 2 надав послуги «юрику»: чи утримувати ПДФО? 

▪ Авансовий звіт: стисло про головне 

▪ Несвоєчасна сплата ПДФО-авансів: штрафів немає! 

▪ Чи нараховувати ЄСВ на суму наданої разової безповоротної фіндопомоги? 

▪ Виправлення зарплатних помилок 

▪ Помилки у формі № 1ДФ 

▪ Помилки в пенсійних звітах і формі № Д4 

▪ З 1 січня 2020 року змінюється форма податкової декларації про майновий стан і 

доходи 

7. ГОТІВКА ТА РРО 

▪ Ліміт каси, де немає банків, множимо на 5 

▪ Сервіс «готівка на касі»: що важливо знати торговцеві 

▪ Гроші під звіт: чи можна видати за відомістю? 

▪ Строки повернення відрядженим залишку інвалюти 

▪ Новації в роботі з РРО 

8. ВАЛЮТА ТА ЗЕД-РОЗРАХУНКИ 

▪ Розрахунки за експорт/імпорт — через банк 

▪ Експорт без вивезення і нагляд 

▪ Валюта платежу і валюта ціни різні: як перерахують? 

▪ Якщо працівник купив товар за кордоном 

9. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 
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