18 січня 2017
г. Київ, БЦ «ЛІГА»
ПДВ: ВІД РЕЄСТРАЦІЇ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ
ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ З 01.01.2017 р.
ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ПРОГРАМИ:









Зміни в процедурі реєстрації платником податку.
Аналіз коригувань, внесених до поняття "об'єкт оподаткування".
Новий порядок оподаткування «старих» операцій.
Детальний розгляд "переписаного" порядку включення ПДВ до складу податкового
кредиту.
Новий порядок відображення коригування ПДВ у випадку необхідності перерахунку
частки, що включається до складу податкового кредиту в річній декларації.
Бюджетне відшкодування.
Суттєві зміни в формулі СЕА.
Податкові накладні.
ПРОГРАММА:

1. Зміни в процедурі реєстрації платником податку.
2. Аналіз коригувань, внесених до поняття "об'єкт оподаткування".
3. Новий порядок оподаткування «старих» операцій.
4. Детальний розгляд "переписаного" порядку включення ПДВ до складу податкового кредиту:
4.1. Зміни в переліку операцій, суми за якими можна включати до складу податкового
кредиту.
4.2. В чому різниця між «ввезенням на митну територію України» та «імпортом»?
Наслідки внесених змін для платника податку.
4.3. Було «і», стало «або»: наслідки зміни прийменника в речення для платників податку
ПДВ.
4.4. Нарахування податкових зобов’язань при ліквідації основних засобів по-новому.
4.5. Період, на який зберігається право на податковий кредит, в черговий раз уточнено.
5. Новий порядок відображення коригування ПДВ у випадку необхідності перерахунку частки,
що включається до складу податкового кредиту в річній декларації.
6. Бюджетне відшкодування:
6.1. Зміни в порядку формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного
відшкодування.
6.2. Відмінено критерії, які були підставами для отримання суми бюджетного
відшкодування.
6.3. Зміни процедури та строків проведення перевірки платника, який заявив суми до
бюджетного відшкодування
6.4. Узгодження суми бюджетного відшкодування.
7. Суттєві зміни в формулі СЕА:
7.1. Нове бачення показника ∑Відшкод.
7.3. НОВИНА: нові складові формули реорганізованого платника.

7.4. Змінено процедуру відображення уточнюючих податкових декларацій в СЕА.
8.Податкові накладні:
8.1. Нові вимоги до обов’язкових реквізитів.
8.2. Можливість створення зведеної накладною ще в одному випадку.
8.3. Оновлений порядок реєстрації.
8.4. Помилки в реквізитах, які не мають значення.
8.5. Нові строки реєстрації.
8.6. Чергові зміни з 01.07.2017р.
8.7. НОВИНА: "зупинка реєстрації податкової накладної" з 01.04.2016р.
8.8. НОВИНА: критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації
податкової накладної.

ПРАКТИКУМ ПРОВОДИТЬ:
Салова Наталія
Сертифікований аудитор, IAB, САР, викладач ДВНЗ «Київський національний
економічний університет» ім. В. Гетьмана. Податковий консультант, аудитор:
15 років досвіду роботи в сфері бухгалтерського обліку та 10 років досвіду
аудиту, податкового консультування.
Автор численних статей в профільних і ділових виданнях.

***
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
675 грн. (Без ПДВ) за одного учасника
Зареєструватися і отримати більш детальну інформацію можна
по тел. (044) 538-01-05

