Уважаемые бухгалтера!
Приглашаем Вас на семинар:
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.

Дата проведения:

24 ОКТЯБРЯ 2019 г.

Место проведения:

ул. В. Лобановского 21, г. ЗАПОРОЖЬЕ
1-й этаж админ.здания «СЛАВУТИЧ-АРЕНА»
Регистрация участников: 09.30 – 10.00
Время проведения: 10:00 – 14:00

«ПОДАТКОВІ - БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗМІНИ
І ПЕРСПЕКТИВИ»
Программа:
1. НОВІ БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ: що змінилося
2. ЄДИНИЙ РАХУНОК ДЛЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ і ЄСВ: коли і як
3. ЄСВ і ФОП: перспективи
4. ПДВ




складання податкових накладних в разі декількох поставок в один день
дата складання зведених податкових накладних
відображення в декларації з ПДВ несвоєчасно зареєстрованих податкових накладних

5. Законодавство ПРО ПРАЦЮ




зменшення штрафів
графік роботи для сумісників
Трудовий кодекс: перспективи і наслідки

6. СПРОЩЕНА СИСТЕМА оподаткування: перспективи та очікування
7. ПЕРЕВІРКИ




План перевірок ДФС: чергові зміни;
перевірки Держпраці;
перевірки ФСС

8. ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО: перспективи
9. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ (поточні та прислані заздалегідь на zpseminar@gmail.com )
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ (общие * )

(є платником єдиного податку по ставці 5 %; гр.. № 3 – послуги юр. особам)

Получатель: ФОП Підопригора Альона Вікторівна
ЕГРПОУ 3190707243
Расчетный счет: 26008962508012
Банк: ПАО «ПУМБ»
МФО 334851
Назначение платежа: за консультаційні послуги зг. Рах. № б/н від 06.10.19 р. Без ПДВ.

Стоимость: 490 грн. (560 грн. при оплате с 22.10.19)

Стоимость по предоплате:
490 грн.
При оплате за 2 рабочих дня
до даты семинара:
560 грн.

В стоимость участия входят: лекция; методическое материалы и слайды в электронном виде, сертификат о прослушивании,
письменные принадлежности, чай/кофе в перерыве.

*Для получения ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЧЁТА-ФАКТУРЫ, сообщите код ЕГРПОУ и кол-во участников одним из след.способов:
на почту zpseminar@gmail.com
или по тел.: (061) 22-085-22, (073) 1-388-466, (096) 47-11-223, (066) 262-96-63

