Уважаемые бухгалтера!
Приглашаем Вас on-line вебинар:
Докладчик:

ЛАРИСА ЦЕРЕТЕЛИ

- Член правления Запорожского территориального отделения
Союза Аудиторов Украины;
- Стаж практической работы в сфере учёта - с 1981 г.
- Глава правления общественной организации "Точка
Зрения"
- Диплом IPFM по курсу "Международные Стандарты Учета"
- Заместитель председателя Общественного совета при
ГФС в Запорож.обл.

Место проведения:
On-line с любого удобного Вам места
с доступом в интернет
Время проведения:
16.06.2020 (вторник)
11:00-12:30 лекционная часть
12:30-12:45 перерыв
12:45-… лекционная часть и ответы на вопросы

«Зміни, внесені Законом України № 466-ІХ від 16 січня 2020 року
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві»
Программа:
1. Загальні зміни
2. Адміністрування податків (функціонування електронного кабінету)
3. Стягнення боргу
4. Відповідальність платників податків та контролюючих органів
(штрафи, пені, компенсації)
5. Податковий аудит (перевірки, оскарження)
6. Облік платників податків (у т.ч. нерезидентів, впровадження BEPS)
7. Податок на прибуток підприємств (амортизація, проценти, різниці)
8. Податок на додану вартість
9. Оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців
10. Спрощена система оподаткування
11. Місцеві податки
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ (общие * )
(є платником єдиного податку по ставці 5 %; гр.. № 3 – послуги юр. особам)

Получатель: ФОП Підопригора Альона Вікторівна
ЕГРПОУ 3190707243
Р/с: UA923348510000026008962508012
Банк: ПАО «ПУМБ»
МФО 334851
Назначение платежа: за консультаційні послуги зг. Рах. № б.н. від 15.06.2020 р. Без ПДВ.

Стоимость: 490 грн.
В стоимость входят:
* лекция в прямом эфире
* раздаточный материал в электронном виде
* сертификат о прослушивании консультации
* возможность задать вопросы по теме вебинара
* чат с коллегами
* видеозапись вебинара
Оплата принимается по общим реквизитам или по индивидуально подготовленному счету-фактуре
*Заявки на выписку ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЧЁТА-ФАКТУРЫ – принимаются:
на почту zpseminar@gmail.com (с указанием кода ЕГРПОУ плательщика и количества участников)
по телефонам: 061 22-085-22, 096 47-11-223, 066 262-96-63, 073 138-84-66
или на сайте https://zp-seminar.in.ua/tsereteli/

После оплаты по Общим реквизитам необходимо написать Название или ФИО плательщика на адрес
zpseminar@gmail.com и получить ответным письмом индивидуальную ссылку на вход в он-лайн кабинет

