
 

Топ-провайдер вебинаров для бухгалтеров 
 Когда вопросы исчезают! 
 www.webbuh.com 
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Уважаемые партнеры! 
При приобретении любых позиций (участие в вебинаре либо 

видеозапись вебинара), Вам будет предоставлена бесплатная, 
неограниченная консультация от киевского аудитора по всем вопросам. 

 
 
Участие от 1-го до 5-ти сотрудников от компании. 
Доступ к видеозаписи вебинара без ограничения по срокам. 
Есть возможность дополнить своим вопросом программу вебинара. 
Вопросы можно задавать ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ вебинара (просматривая видеозапись). 
 
Стоимость вебинара 609 грн. Специальное предложение - второй вебинар за 1 грн. 
 
 
 

Календарь вебинаров 
 

Май 

21-22 
мая 

Тема: 
«Актуальні питання з ПДВ» 

 
ПДВ залишається одним з найбільш складним в       

адмініструванні податком та вимагає від бухгалтерів      
знаходитись завжди в «тонусі», слідкувати за всіма змінами        
у сфері ПДВ. Не втрачають своєї актуальності питання        
зупинення реєстрації податкових накладних, бюджетного     
відшкодування ПДВ, складання розрахунків коригування,     
застосування штрафів тощо. 

Зміни до податкового законодавства з ПДВ кожного       
року вже нікого не дивують та змушують дуже швидко до          
них пристосовуватись. 2019 рік - не виключення із        
загального правила, а тому МФУ та ДФС України готують         
нові зміни у сфері оподаткування ПДВ. 

В контексті практичного застосування платниками     
норм ПКУ з ПДВ МФУ готує нові узагальнюючі податкові         

Дроговоз Юлия 
Сергеевна 

Аудитор, директор ТОВ 
АФ "Фінансовий клуб", 
віце-президент УСПП з 

питань податкової 
політики, член 

громадських рад при 
ДФС України, 

Міністерстві фінансів 
України, Державної 

регуляторної служби 
України, голова 

Громадської ради при ГУ 
ДФС у м. Києві 
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консультації, а знання судової практики допоможе      
захистити свої права в спорах з контролюючими органами.  

 
21 травня 2019 р. (1,5 год.) 

1. Зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової       
накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі       
податкових накладних (до постанови КМУ від 21.02.2018 р.        
№ 117). 

2. Нюанси складання податкових накладних / розрахунків       
коригування: 

3.1. Зведені податкові накладні. 
3.2. Розрахунки коригування у випадку пропорційного      
віднесення сум податку до податкового кредиту. 
3.3. Розрахунки коригування у випадку помилки у податкових        
накладних. 
3.4. Розрахунки коригування у випадку заміни постачальника. 
3. Узагальнюючі податкові консультації у сфері      

оподаткування ПДВ. 
  

22травня 2019 р. (1,5 год.) 

1. Актуальні питання з ПДВ: 
1.1. Бюджетне відшкодування: заповнюємо додаток 2 та       
додаток 3. 
1.2. Огляд останніх роз’яснень ДФС України з практики        
застосування норм ПКУ у сфері оподаткування ПДВ. 
1.3. Практика застосування штрафних санкцій за порушення       
строків реєстрації податкових накладних/розрахунків    
коригування. 
2.        Огляд судової практики з питань оподаткування ПДВ. 
3. Зміни до ПКУ у сфері оподаткування ПДВ – до чого слід            

готуватись.  
 

 
24.05 Тема: 

«Выбираем действенные способы снижения затрат или как 
снижение затрат на 10% может увеличить прибыль на 20%» 

 
В современном арсенале управленческого учета находятся      
более 20 методов и инструментов снижения затрат. Как в         
этом разнообразии подходов выбрать наиболее     
эффективные для Вашего предприятия? Как избежать      
математических ловушек анализа затрат, которые могут      
исказить результаты анализа и отправить Вас по ложному        
пути оптимизации затрат. На вебинаре будут      
рассмотрены примеры экспресс-методов анализа затрат.     
алгоритм выбора приоритетных направлений сокращения     
затрат. На примере будет рассмотрен эффект сокращении       
затрат на 10%, который приведет к увеличению прибыли        
более чем на 20 %. 

Бойко Наталья 
Алексеевна 

бизнес-тренер по 
международной 
сертификации и 

повышению 
квалификации 
финансовых 
директоров, 

гл.бухгалтеров, 
экономистов и 
бухгалтеров. 

Обучила более 1000 
специалистов в области 
управленческого учета и 

анализа. 
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1. Обзор современных методов оптимизации затрат. 
2. Примеры экспресс-методов анализа затрат. 
3. Математические ловушки анализа затрат и как их        

избежать? 
4. Алгоритм выбора приоритетных направлений сокращения      

затрат. 
5. Практикум: «Как создать эффект сокращении затрат на        

10%, увеличивающий прибыль более чем на 20%.» 
Ответы на вопросы 

 

Преподавательский 
стаж в бизнес 

образование более 21 
лет.  

С 2002 года тренер по 
международным 

квалификационным 
программам САР, СIРА, 
IPFM по «Финансовому 

менеджменту» и 
«Управленческому 

учету».  
Сертификаты и 

дипломы: САР, IPFM по 
«Финансовому 

менеджменту», IFA  по 
«МСФО», DYB 

«Executive Management» 
Диплом бизнес-тренера 
Isaac Pintosevich System, 

НЛП-практик.  

 
30.05 Тема: 

«Актуальні питання в агросекторі» 
 

Сільське господарство — одна з основних галузей розвитку        
нашої країни. З 1 січня 2019 року оподаткування в         
агросекторі зазнало змін, що створює певні проблеми на        
початку року. Крім цього, більш широкого поширення       
отримують новий інструмент – аграрні розписки, які       
викликають нові питання у сфері оподаткування. 

1. Орендна плата 
      1.1. Зміни до Закону України від 06.10.1998 р. № 161-XIV         
«Про оренду землі» (Закон України від 10.07.2018 № 2498-VIII) 
      1.2. Особливості оподаткування орендної плати. Об’єкт та      
база оподаткування. Особливості щодо орендної плати за       
земельні ділянки, власники яких померли. 
      1.3. Як заохотити орендодавців, не сплачуючи податки. 
2. Аграрні розписки: облік та оподаткування їх обігу 
3. Актуальні питання оподаткування 
      3.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок     
сільськогосподарського призначення – наслідки декларування 
      3.2. Щодо оподаткування податком на додану вартість      
операцій з вивезення за межі митної території України в митному          
режимі експорту соєвих бобів та насіння свиріпи або ріпаку. 
      3.3. Нюанси оподаткування ПДВ: втрати при форс-мажори,      
понаднормативні втрати, інші питання. 
      3.4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної       
ділянки. 
      3.5. Особливості оподаткування акцизним податком у     
сільськогосподарській діяльності. 

Дроговоз Юлия 
Сергеевна 

Аудитор, директор ТОВ 
АФ "Фінансовий клуб", 
віце-президент УСПП з 

питань податкової 
політики, член 

громадських рад при 
ДФС України, 

Міністерстві фінансів 
України, Державної 

регуляторної служби 
України, голова 

Громадської ради при ГУ 
ДФС у м. Києві 

Ткачева Эльвира 
Владимировна 
головний редактор 

журналу "АгроPRO", 
експерт з питань 
оподаткування 

сільськогосподарських 
підприємств ГО"Інститут 

податкових реформ" 
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4. Щодо застосування РРО для операцій з реалізації       
сільськогосподарської продукції фізичним особам (постанова     
КМУ від 23 серпня 2000 р. № 1336, Закон України «Про           
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері      
торгівлі, громадського харчування та послуг»)  
5. Практика перевірок та спорів з контролюючими органами 
 

Июнь 

06.06 Тема:  
«СОБІВАРТІСТЬ: від формування до відображення в обліку та 

податкових наслідків» 
Ми зібрали для вас найважливішу інформацію, яка стосується        
формування собівартості продукції, робіт, послуг та      
підготували відповіді на найактуальніші запитання. Нічого      
зайвого – тільки головне. Як в наказі про облікову політику          
прописані статті, що формують собівартість? Чи захистить це        
при перевірках податківців? Які податки потрапляють у       
собівартість, а які формують витрати періоду? Як       
обліковувати витрати на простій? До яких витрат відносити        
лікарняні та відпускні робітників? Якщо помилилися в       
формуванні собівартості – чи варто виправляти? Як? Про це і          
не лише поговоримо на вебінарі. 
Ми надамо практичні поради аби ви з легкістю змогли вийти зі           
складних облікових ситуацій. 
З радістю відповімо на усі ваші запитання. 

 
1. Види собівартості. Вплив собівартості продукції, робіт, послуг на         
базу оподаткування. 
2. Калькуляція та об’єкти калькуляції. Методи калькулювання       
собівартості. 
3. Групування витрат. За центрами відповідальності, за об’єктами        
витрат, за видами витрат, за елементами тощо. 
4. Виробнича собівартість.   
5. Загальновиробничі витрати. Постійні та змінні. Правила розподіл.        
Вибір бази розподілу.  
6. Собівартість реалізації. Складові. Дата відображення. 
7. Облік відходів. Види відходів. Первинний облік та відображення         
на рахунках бухобліку. 
8. Облік супутньої продукції. Відображення на рахунках.       
Податковий облік. 
9. Облік браку. Види браку. ПДВ-наслідки. 
 

Морозовська 
Галина Сергіївна 

незалежний 
бухгалтер-експерт; 
провідний експерт 

компанії «Smile 
бухгалтерія»; автор 

понад 800 публікацій з 
податку на прибуток, 

бухгалтерського обліку, 
зовнішньоекономічної 

діяльності, ПДВ в 
бухгалтерських 

виданнях та сервісах 
 

13.06 Тема: 
«Все про трудові договори у юрособи та ФОПа: безстрокові, 

строкові (тимчасові, сезонні)» 
 

1. Трудовий договір чи трудовий контракт 
2. Трудові договори (коли, з ким можна та з ким не укладаємо) 

Казначей Галина 
Володимирівна 

Консультант з питань 
оподаткування та 

трудового 
законодавства, лектор, 
автор численних статей 

у спеціалізованих 
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3. Трудовий договір в юридичної особи та ФОПа: що спільного та           
що відмінного 
4. Види трудових договорів: 
5. Строковий трудовий договір. Актуальні питання 
6. На що звертають увагу інспектори при перевірках.       
Відповідальність за порушення. 

 

виданнях 

26.06 Тема: 
«Підводні камені оподаткування 2019» 

1. Податок на прибуток 
1.1. Безоплатно передані зразки продукції нерезидентам –       
що з податками? 
1.2. Вихід учасника з ТОВ 
1.3. Чи призводить перехід на МСФЗ до виникнення        
податкових різниць? 
1.4. Коли не сплачуються авансові внески з податку на         
прибуток при виплаті дивідендів? 
1.5. Реінвестиція дивідендів – що з податками? 
1.6. Розукоплектування запасів – податкові наслідки 
1.7. Зарахування поворотної фінансової допомоги до      
додаткового капіталу 
1.8. Реалізація послуг за надання персоналу 
1.9. Витрати від сплати роялті нерезидентам 
1.10 Поворотна фінансова допомога від нерезидента –       
податкові наслідки 
1.11. Надання поворотної фінансової допомоги працівникам:      
податкові наслідки якщо термін видачі більше року 
1.12 Оренда і концесії за МСФЗ – якими є податкові наслідки 

2. Податок на додану вартість 
2.1. Коли в податкові накладній можна вказувати як одиницю         
виміру грн 
2.2. Як виправити помилкове нарахування компенсуючого      
ПДВ? 
2.3. Як бути з ПДВ якщо замовник не підписав акт наданих           
послуг 
2.4. Визначаємо податковий кредит при реорганізації      
підприємства 
2.5. Чи може номенклатура товарів у первинних документах і         
податкових накладних відрізнятися 
2.6. Виправлення помилок минулих періодів по нарахуванню       
ПДВ 
2.7. Списання безнадійної кредиторської заборгованості –      
ПДВ наслідки 
2.8. Особливості анулювання реєстрації платником ПДВ 
2.9. Ліквідація основних засобів і ПДВ 
2.10. Помилково отримані кошти – чи потрібно складати        
податкову накладну 

3. Спрощена система оподаткування 
3.1. Юрособа-«єдинник» отримала проценти за строковим      
депозитом: як оподатковувати? 

Паєнтко Тетяна 
Василівна 

сертифицированный 
аудитор, аттестованный 

судебный 
эксперт-экономист, 

управляющий партнер 
ООО "Аудиторская 

компания 
"Международная 

правовая безопасность", 
ACCA DipIFR 
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3.2. Фізособа-«єдинник» здійснює експорт товарів: що з       
доходом? 
3.3. Чи можуть фізособи-єдинники використовувати при      
оформленні розрахунків за готівку прибуткові касові ордери 
3.4. Відступлення права вимоги і єдиний податок 
3.5. Декретні у єдинника – оподаткування і звітність 
 

Актуальные видеозаписи:  

№ Тема Лектор 

1 10 самых животрепещущих вопросов налогообложения к 
аудитору Тимофеевой Людмиле Тимофеева Л. Я. 

2 Усе про відпустки бухгалтеру та кадровику Казначей Г.В. 

3 Новости ТЦО в 2019 году. Перспективы имплементации 
плана BEPS Жукова Е.В. 

4 Особенности составления отчетности за 1 квартал  2019 г. Горбуненко Л.В. 

5 Від кадрових аспектів і до розрахункових Казначей Г.В. 

6 Налоговые проверки 2019 Горбуненко Л.В. 

7 ВЭД: самое главное. Итоги 2018 и новации 2019 года. Новое 
в валютном регулировании Паентко Т.В. 

8 ТОП-15 податкових проблем і способи їх вирішення Морозовская Г.С. 

9 Налоги 2019: как бороться с новыми и старыми маразмами Паентко Т.В. 

10 Финансовая отчетность по МСФО Паентко Т.В. 

11 Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового 
учета на 2019 год Паентко Т.В. 

12 Подводные камни единого налога Паентко Т.В. 

13 Новации и ожидания в вопросах оплаты труда и 
налогообложения 2019. Годовые итоги 2018 года. Казначей Г.В. 

14 Оптимизация налогов Павлюченко Н.В. 

15 Кадровый аудит своими силами Паентко Т.В. 

16 Налог на выведенный капитал Дроговоз Ю.С. 

17 Актуальные вопросы налогообложения в агросекторе Дроговоз Ю.С. 
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18 ВЭД и операции в иностранной валюте: основные изменения 
в 2018 году Паентко Т.В. 

19 Себестоимость продукции, работ и услуг Тимофеева Л. Я. 

20 Трансфертное ценообразование 2018 Жукова Е.В. 

21 Оптимизация налогообложения НДС и прибыли в свете 
новых изменений. 

Тимофеева Л. Я. 
 

22 Учетная политика от А до Я. 2018. 
 

Паентко Т. В. 
 

23 Новое в МСФО — 2018. Паентко Т. В. 

24 ТЦО. Проблемы и практические решения. 2017 г. Жукова Е. В. 

25 ТЦО 2017 год.  Жукова Е. В. 
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