36000 м. Полтава, вул. Раїси Кириченко 4
тел.: 0532648310, 0980364004, 0950364004,
0730364004
e-mail: info@intelserv.net.ua
сайт: intelserv.net.ua (https://intelserv.net.ua)

Все про ПДВ
1. Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ та дата визначення доходів: чи завжди є збіг?
2. База оподаткування. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання готової
продукції, послуг (в т.ч. оренда), необоротих активів. Гарантійним платіж і ПДВ.
3. Безкоштовна передача. Особливий порядок складання податкових накладних.
4. Ліквідація основних засобів і ПДВ. Повернення поліпшень орендованих основних засобів
орендодавцю: чи завжди виникає ПДВ?
5. ПДВ при списанні кредиторської та дебіторської заборгованостей.
6. ПДВ при реорганізації підприємств.
7. Право на податковий кредит. «Безумовний» податковий кредит: чи є у нього право на життя?
8. Податкова накладна: правила складання. Заповнення РК для різних ситуацій - систематизація
типів коригувань у Порядку заповнення РК і в роз'ясненнях УКРІНФОРМ. На що слід звернути
увагу.
9. Зайві НН: типи і порядок виправлення. У яких випадках і яким чином їх можна анулювати,
відповідальність за непроведення анулювання.
10. Блокування реєстрації податкових накладних / розрахунків коригувань. Як зменшити ризики
блокування. Таблиця даних платника податку: коли складати, пояснення, процедура визнання.
11. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування.
12. «Замінники» податкових накладних.
13. Нарахування зобов'язань по п. 198.5 ПКУ. Рекламні роздачі, офісні витрати і т.п.
14. Оподатковувані і неоподатковувані ПДВ операції. В яких випадках застосовуємо норми ст. 199
ПКУ. Особливості подання додатка 7 до Декларації.
15. Послуги від нерезидента та нерезиденту. Нараховуємо ПДВ правильно.
16. Правила бюджетного відшкодування.
17. Складання Декларації з ПДВ та уточнюючих розрахунків.
18. Як повернути переплату з ПДВ.
19. Нюанси бухгалтерського обліку ПДВ.
20. Інші, актуальні на день проведення семінару питання.
21. Відповіді на запитання.
22. Всім учасникам семінару від лекторів буде надана презентація та повний конспект семінару в
електронній формі.

ФОП Бойко Оксана Степанівна
Р/р 26006060073582 в ПриватБанк
(Україна)
МФО 331401
ЄДРПОУ 3045004643

Рахунок № 711
№

Призначення платежу

1

За інформаційно-консультаційні послуги в
сфері інформатизації

Од.

Кіл - сть

Ціна без ПДВ

Сума(грн.)

1

1

550.00

550.00

СУМА без НДС:

550.00

ПДВ:
СУМА з ПДВ:

0.00
550.00

Сума до сплати 550.00 грн.

 Важливо!
550 грн. - за одного учасника

 УВАГА!
За 3 робочі дні до проведення заходу (ДО 18.05.2019) прохання підтвердити присутність на
практикумі

 УВАГА!
Повернення грошей за фактом форс-мажору: за 5 днів до початку заходу - повертається 100% від
вартості практикуму, або переноситься на наступний захід. Якщо Ви нас не попередите вчасно, то
ми не зможемо перенести Вашу оплату, оскільки вона йде на організацію й навчання на цьому
заході, і наші послуги будуть вважатися наданими. Дякуємо за розуміння!
 0532648310, 0980364004, 0950364004, 0730364004

