
програма семінару

ЗАКОНОДАВЧІ НОВИНИ - 2017:
ПДВ, податок на прибуток, оплата праці

1. Податок на прибуток і ТЦУ
1.1. Зміни в податкових коригуваннях
1.2. Нові вимоги до неприбуткових організацій і наслідки втрати "неприбуткового" статусу.
1.3. Авансові внески при виплаті дивідендів: поставлена крапка в суперечці про перенесення неврахова-
них залишків на наступні звітні роки
1.4. Огляд змін з трансфертного ціноутворення (ТЦУ): нові критерії контрольованих операцій, вибір методу 
ТЦУ та джерел інформації, нові вимоги до документації та Звіту про контрольовані операції, нововведення 
щодо перевірок ТЦУ.
1.5. Перспективи заміни податку на прибуток податком на виведений капітал
1.6. Інші зміни з податку на прибуток, актуальні на дату проведення семінару

10:00 - 10:40

ЮРІЙ ЦИГАНОК
керівник департаменту

бухгалтерського напряму ЛІГА:ЗАКОН

10:40- 11:20
ГАЛИНА ЗУБАР
головний редактор

видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

2. ПДВ -2017 
2.1. Аналіз загальних змін в частині ПДВ.
2.2. Блокування реєстрації податкових накладних в ЄРПН: в яких випадках і за що.
2.3. Код УКТ ЗЕД - обов'язковий реквізит податкової накладної. Аналіз практичних ситуацій.
2.4. Бюджетне відшкодування-2017: все по-чесному?
2.5. Формула СЕА ПДВ: що нового в 2017 році.
2.6. Штрафи за нереєстрацію/несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН: на що звернути 
увагу.
2.7. Спецрежим ПДВ: "Давай, до побачення?". Детальний аналіз змін
2.8. Особливості ПДВ-обліку при здійсненні оподатковуваних і неоподатковуваних операцій
2.9. Інші актуальні на дату проведення семінару питання по ПДВ
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09:00 - 10:00 Реєстрація, welcome-coffee
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11:20 - 12:00
СВІТЛАНА ЛІСТРОВА

експерт з оплати праці
та оподаткування

3. Головне про оплату праці у 2017 році
3. 1. Соцстандарти і зарплатні показники: 
        • мінзарплата вдвічі вище за мінімальний посадовий оклад 
        • тарифна ставка робітника 1 розряду не менше прожиткового мінімуму
        • системи оплати праці та зміни до колдоговорів
3.2. Забезпечення мінімального рівня зарплати:
        • які виплати не враховуються
        • як розрахувати доплату до мінзарплати
        • оподаткування доплати, нарахування ЄСВ, врахування для середнього заробітку
3.3. Перевірки Держпраці та органів місцевого самоврядування
       • нові види і розміри трудових штрафів
       • мораторію на перевірки Держпраці не буде!
3.4. ПДФО-2017 
       • застосування податкової соцпільги обмежили 
       • нові види і розміри неоподатковуваних доходів
       • неоподатковувані витрати у відрядженні
3.5. ЄСВ-2017

• мінімальний страховий внесок і максимальна база нарахування ЄСВ;
• визначення бази нарахування ЄСВ на рівні мінзарплати;
• підприємці та особами, які займаються незалежною профдіяльністю, щомісяця сплачують ЄСВ у 
розмірі не менше мінімального страхового внеску!  

12:00 - 12:30
ОЛЕКСАНДР ПОПОВ

керівник Центру аналітично-правової інформації
юридичного напрямку ЛІГА:ЗАКОН

4. Адміністрування податків-2017
4.1. Перерозподіл повноважень між УКРІНФОРМ і Мінфіном: які функції і повноваження залишили-
ся у податківців
4.2. Особистий кабінет платника: коли ж нарешті настане світле електронне майбутнє
4.3. Новий порядок отримання індивідуальних податкових консультацій: що повинно бути в
запиті. Нові правила листування. До яких пір можна користуватися старими консультаціями.
4.4. Заборона одностороннього розірвання договорів про визнання електронних документів: чи
припиняться знущання над платниками податків?
4.5. Штрафи і пеня по новому: що змінилося?
4.6. Інші зміни з адміністрування, актуальні на дату проведення семінару

12:30 - 13:00 Coffee-break

13:00 - 13:15 Розіграш подарунків

13:15 - 15:00 Відповіді лекторів на питання із залу


