
 

ПРОГРАМА 

семінару «1С:ЛЕКТОРІЙ» 
12 квітня - м. Ужгород, Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН», вул. Студентська набережна, 8 

13 квітня - м. Львів, готель «Гетьман», вул. Володимира Великого, 50 

14 квітня - м. Тернопіль, готель «Garden Hall», вул. Митрополита Шептицького, 30 

09:00-10:00 Реєстрація учасників 

10:00-10:10 
Вступне слово 
Мазур В.Б., директор ТОВ «Скайлайн Софтвер» 

10:10-12:10 

Особливості справляння ПДВ у 2016 році. 
Дробоття С.М., редактор рубрики ІТС «ПДВ: правила оподаткування та обліку», 
податковий консультант у сфері оподаткування з досвідом роботи в ДПА України, 
автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

 

 Податкова накладна: нюанси заповнення нової форми. 

 Відповідальність платників ПДВ: штрафи, штрафи, штрафи… 

 Розрахунок коригувань до податкової накладної: порядок складання та особливості 

реєстрації в Єдиному реєстрі. 

 ПДВ-звітність за новими правилами: аналіз проблемних ситуацій та варіанти їх 

вирішення. 

 База оподаткування: рівняння на «звичайну ціну» або на ціну придбання. 

 Система електронного адміністрування ПДВ: як до неї пристосуватися платнику 

податків. 

12:10-12:30 
Облік ПДВ у типових конфігураціях на платформі «1С:Підприємство 8».  

Редактор рубрики ІТС «Методична підтримка 1С:Підприємства 8» 

12:30-12:45 
Ефективні рішення для «1С:Підприємства» в сервісі «1С:Звіт». 

Косий В.О., директор «1С-СЕД» 

12:45-13:15 Каво-пауза 

13:15-15:15 

Зарплатні і кадрові акценти 2016 року: найважливіше в оподаткуванні ПДФО, 
ЄСВ, військовим збором, «кадрові» новини. 
Губіна І.А., експерт з податкового планування, редактор газети «Бухгалтерія», автор 
численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку 

 

ЄСВ-новації і їх практичні реалізації: 

 Нововведення в нарахуванні ЄСВ і звітності. 

 «Мінзарплатне» правило в 2016 році для зарплати, для сумісників, для лікарняних 

(декретних) і для договорів ЦПХ. Особливості застосування. 

 Тонкощі трудових взаємовідносин в контексті ЄСВ при зміні статусу: основний 

працівник – сумісник. 

 Пенсійно-соціальний стаж і його підтвердження у світлі зниження ставок ЄСВ. 

 Виправлення помилок 2015 року: відображення коригувань нарахувань і утримань, 

відпускні, лікарняні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Нововведення ПДФО і стабільність військового збору. Практика застосування: 

 Нові ставки і новий алгоритм розрахунку бази оподаткування. 

 Виправлення помилок минулих періодів та перехідні виплати 2015-2016 рр. 

 Військовий збір - оплот стабільності і джерело «коригуючих» проблем. 

Індексація - відповіді на головні питання: 

 Відмінності «старого» порядку від нового. 

 «Виправлення помилок»: як відновити індексацію за минулі періоди, порядок 

оподаткування нарахованих сум. Відповідальність за несплату індексації. 

«Трудові» супер-штрафи: 

 Кабмін оживив порядок накладення штрафів за ст.265 КЗпП. 

 Рекомендації з кадрового обліку для мінімізації можливих штрафних наслідків. 

15:15-15:25 
Зарплатні новації у типових рішеннях 1С:Підприємство: ПДФО, ЄСВ, індексація.  

Редактор рубрики ІТС «Методична підтримка 1С:Підприємства 8» 

     

Обов’язкова попередня реєстрація на семінар на сайті www.1c.ua. 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ. 

http://www.1c.ua/

