«Тандем бухгалтера та юриста – запорука економічної безпеки бізнесу»
Головна тема «Шлях до податкової та правової лібералізації – 2016: практичні
рекомендації бухгалтеру та юристу підприємства»
9:00 – 10:00

Реєстрація. Вітальна кава.

10:00 – 10:45

Відкриття. Вступне слово.
Модератор:
Целуйко О. Б., головний редактор видань «Баланс» і «Бібліотека «Баланс».
Спікери:
Макєєва О. Л., заступник міністра фінансів України;
Позов А. Х., канд. екон. наук, президент громадської організації «Всеукраїнський
бухгалтерський клуб;
Хорікова О. П., директор Institute of Certified Financial Managers UK
in Ukraine Coordinator Global ICB / ICFM UK in Ukraine and Kavkaz

10:45 – 11:45

Кейс № 1. Перспективне законодавство
1. Програма стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Роль Міністерства
економічного розвитку у підтримці та розвитку бізнесу в Україні.
2. Податкова лібералізація: електронний кабінет платника, сервісні функції
податкових органів без функції податкового контролю.
3. Нововведення в оподаткуванні податком на прибуток підприємств. Податкові
різниці: практика застосування в 2015 році. Нова декларація з податку на
прибуток. Нововведення законодавства.
Спікери:
Дуда М. А., заступник директора Департаменту економічної стратегії та
макроекономічного прогнозування – начальник управління Міністерства
економічного розвитку України;
Задорожний А. Н., начальник управління методології податку на прибуток
Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування ДФСУ.
Булковська Л. С., начальник відділу Департаменту реєстрації платників та
електронних сервісів ДФСУ.

11:45 – 12:00

Кава-брейк
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12:00 – 13:30

Кейс № 2. Практика застосування Податкового кодексу – 2015
і перспективне законодавство.
1. Трансфертне ціноутворення. Практичне застосування норм ТЦУ в 2015 році. Які
операції підпадають під контроль. Звіт по ТЦУ.
2. Як працюватиме СЕА ПДВ: проблеми і перспективи їх вирішення.
3. Оподаткування фізичних осіб та виведення зарплати з тіні: як
вирішуватиметься ця проблема?
Спікери:
Тимошенко С. П., заступник директора департаменту, начальник Управління
методології непрямих податків Департаменту методологічної роботи з питань
оподаткування ДФСУ;
Мішин М. А., начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення
Департаменту податкового та митного аудиту ДФСУ;
Наумов С. М., експерт з оподаткування фізичних осіб

13:30 – 14:30

Обід

14:30 – 17:30

Кейс № 3. Податкова реформа – 2016: перспективи та ризики очима
юриста і бухгалтера. Податкова лібералізація і новий Податковий кодекс
1. Упровадження електронного кабінету платника податків (облік платежів,
авансів, переплат, зарахування, податковий борг).
АФ «Київська аудиторська група», Людмила Євменова
2. Інститут податкових консультантів: чого чекати бізнесу. Як це має працювати на
практиці. Досвід інших країн.
АК «Аксьонова та партнери», Ірина Курган
3. Загальні принципи розрахунку податку на прибуток у 2015 році на підставі
даних фінансової звітності. Особливості податкового обліку і відмінності в
оподаткуванні великих та інших підприємств – платників податку на прибуток.
Розподіл чистого прибутку».
ТОВ «Євразія Консалт», Ірина Балченко
4. Трансфертне ціноутворення (ТЦУ). Пов’язані особи. Звітність з ТЦУ. Проблемні
та не врегульовані питання.
Ольга Целуйко, головний редактор видання «Баланс» та «Бібліотека «Баланс»
5. ПДВ. Удосконалення роботи СЕА ПДВ (реєстрація податкових накладних,
коригування, скарги на контрагентів, обов'язкові реквізити податкових
накладних, запобігання використанню штучно створеного податкового кредиту).
Хронологічне відшкодування ПДВ: реєстр заявок в електронному вигляді через
електронний кабінет платника податків.
Валентина Святодух, практикуючий фінансовий директор
6. Практична реалізація змін у законодавстві у програмному забезпеченні
«M.E.Doc». Нові функції для полегшення роботи бухгалтера.
6.1. 2015 рік – рік змін. СЕА ПДВ: запити та витяги; реєстраційний ліміт; звірення з
ЄРПН. Автоматизація документообігу як відповідь на збільшення кількості
документів у щоденній роботі бухгалтера: автоматична обробка; відмітка часу;
фільтри за документами; модуль «ЕДО з додатковими можливостями».
6.2. 2016 рік. Нові форми та нововведення. Розвиток програми відповідно до змін у
законодавстві. Електронний документообіг на підприємствах специфічних
галузей.
Вивантаження звітності і документів бюджетних установ для
поповнення інформації на сайті публічних фінансів e-data.gov.ua. Нові бланки
податкової накладної та розрахунку коригування. Електронний обмін
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документами з ДФС для забезпечення реєстрації електронної книги обліку
доходів і витрат платника єдиного податку.
6.3. Індивідуальні доопрацювання програми для забезпечення особливих потреб
великих підприємств. Інтеграція з обліковими системами. Прискорення роботи
завдяки переведенню на СУБД Oracle. Упровадження надійного засобу у сервіси
клієнта. Шаблони документів. Відновлення даних.
Руслан Ходзіцький, керівник напрямку «Зв'язки з клієнтами», тренер, автор
навчальних програм для бухгалтерів програми «M.E.Doc»
7. ПДФО та ЄСВ: розширення бази оподаткування, зниження ставок. Виведення
зарплати з тіні.
АФ «КОНСТАНТА», Лариса Пантелейчук
8. Підприємці: нові групи, нові ставки. ПДФО з фізосіб, які не зареєстровані
підприємцями. Спрощена система: що зараз, які є проблеми і перспективи на
2016 рік.
АФ «Аудит-Інвест», Ольга Єльченко
Спікери:
Ольга Целуйко, головний редактор виданнь «Баланс» та «Бібліотека «Баланс»;
Людмила Євменова, провідний спеціаліст, консультант АФ «Київська
аудиторська група»;
Ірина Курган, аудитор, податковий консультант АФ «Аксьонова та партнери»;
Ірина Балченко, директор ТОВ «Євразія Консалт»;
Валентина Святодух, практикуючий фінансовий директор;
Руслан Ходзицький, керівник напрямку «Зв'язки з клієнтами», тренер, автор
навчальних програм для бухгалтерів програми «M.E.Doc»;
Лариса Пантелейчук, сертифікований аудитор, директор АФ «КОНСТАНТА»;
Ольга Єльченко, сертифікований аудитор директор АФ «Аудит-Інвест».
17:30 – 17:45

Кава-брейк

17:45 – 19:30

Кейс № 4. Практична робота тандему бухгалтера і юриста на підприємстві:
договірна робота з контрагентами, претензії і позови (податковий,
бухгалтерський та юридичний аспекти), адміністративне оскарження, судові
спори.
1. Податкові та господарські спори: практика та перспективи: чого очікувати
бізнесу в 2016 році і як підготуватися, які тенденції перевірок та оспорювання
рішень контролюючих органів можуть бути у світлі нововведень законодавства.
2. Нововведення трудового законодавства: нові правила оформлення трудових
договорів, повідомлення органів ДФС про прийнятих працівників. Які зміни
чекають нас у разі ухвалення Трудового кодексу (законопроект від 26.12.14 р
№ 1657 у новій редакції від 20.05.15 р.).
3. Необов'язковість використання печатки суб'єктами господарювання: ризики
та можливості. Практичні приклади.
4. Підтвердження якості продукції виробниками. Набув чинності Закон від
15.01.15 р. № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінки відповідності», який
кардинально змінив принципи підтвердження якості продукції. Скасовано
сертифікацію продукції. Як це буде працювати на практиці. Чи наведено у
відповідність із новим законом інші нормативні акти? Чи є протиріччя? Ризики
перевірок. До чого готуватися?
5. Ризики та наслідки використання неліцензійного програмного забезпечення.
Спікери:
Андрій Фомічов, адвокат, керівник практики податкового права АО «Юскутум»;
Ірина Тодосійчук, експерт із захисту авторських прав «Скайлайн Софтвер»
(оператора розповсюдження програм «1С» в Україні).
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19:30 – 20:00

Кейс 5. Міжнародний досвід
1. Бухгалтерія моє життя. Як досягти успіху? Проблеми та можливості.
9 правил.
2. Система оподаткування в європейських країнах і в Україні. Приклад
Великобританії: основні податки, ставки, бази оподаткування.
3. Аналіз ризиків і можливостей. Порівняння з іншими країнами. У чому ризики
бізнесу. До чого слід прагнути (досвід інших країн). Вірте в свій професіоналізм
та навички.
4. Оцінка рівня професійної підготовки бухгалтерів в Україні. До чого слід
прагнути (досвід інших країн). Як удосконалити професійну освіту бухгалтерів в
Україні.
Спікер:
Тімоті Джон Вудхауз, фінансовий директор Sibelco Ukraine, B.A.(University
Bachiller), МВА, A.C.A. – UK Chartered Accountant ICAEW, ICB (Великобритания),
автор книги «У прибутковий бізнес». Незалежний експерт Міжнародної мережі
Global ICB /ICFM, ICFM UK Ukraine.

20:00 – 21:00

Фуршет

Організатори залишають за собою право вносити зміни у програму!
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