ПРОГРАМА
23 вересня, п’ятниця
12:00 – 18:00

Приїзд учасників, розселення

13:00 – 14:00

Обід

19:00 – 20:00

Вечеря

20:00 – 21:30

Економічна настільна гра «Правила грошей»

24 вересня, субота
6:30 – 7:30

Фітнес-ранок бухгалтера

8:00 – 9:00

Сніданок

9:00 – 9:30

Пленарне засідання Четвертого форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі
України
Спікери: Позов А. Х., канд. екон. наук, президент громадської організації
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб»;
Чорногуз Л.П. ,старший консультант Секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики;
Мазур В.Б., керівник ТОВ «Скайлайн Софтвер» (оператор розповсюдження
програм «1С» в Україні).

9:30 – 10:30

Сесія «Перспективи реформування діяльності сільськогосподарських
підприємств»
Огляд існуючих законопроектів щодо реформування оподаткування сільського господарства
та їх вплив на економічний та соціальний внесок у життя територіальних громад; шляхи
підтримки розвитку сількогосподарської галузі з боку держави.

Спікер: Чорногуз Л.П. ,старший консультант Секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань податкової та митної політики;
Народний депутат
10:30 – 11:30

Круглий стіл «Перспективи реформування спеціальних систем оподаткування
сільськогосподарських підприємств»
Обговорення та запропонування нових форм підтримки сільгоспвиробництва у розрізі
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галузей сільського господарства та організаційно-правових форм;
реформування оподаткування с/г галузі: можливі пільги та спеціальні норми.

перспективи

Спікер: Тимошенко С.П., заступник директора департаменту – начальник
управління методології непрямих податків Департаменту методологічної
роботи з питань оподаткування ДФСУ;
Метелиця В.,член Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК
України, в.о. директора Інституту обліку і фінансів;
Народний депутат.
11:30 – 11:35

Спільне фото

11:35 – 12:00

Кава-брейк

12:00 – 13:00

Доповідь представників мережі магазинів електронних послуг «Твій час».

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:00

Сесія «Дії с/г підприємств при переході зі спеціального режиму з ПДВ до
звичайної системи оподаткування з ПДВ наприкінці 2016 – на початку 2017 років»
Чи можна буде після 01.01.17 р. подавати уточнюючі розрахунки до спецрежимних
декларацій із ПДВ у разі виявлення в них помилок? Яким чином ураховуватимуться
показники таких уточнюючих
розрахунків, якщо вони збільшуватимуть або
зменшуватимуть податкове зобов’язання минулого періоду?
Чи переноситимуться до податкового кредиту загальної декларації з ПДВ суми ПДВ
із вартості:
- залишків ТМЦ, що станом на 01.01.17 р. не були використані у виробництві
сільгосппродукції;
- незавершеного виробництва;
- готової продукції, яка станом на 01.01.17 р. ще не реалізована й буде
реалізована вже в періоді перебування на загальній системі обкладання ПДВ;
- основних засобів, ПДВ із вартості яких було включено до податкового кредиту
спецрежимної декларації з ПДВ.
Що відбуватиметься із залишками коштів на спецрахунку та на електронних
рахунках сільгосппідприємства в СЕА ПДВ, а також із сумами переплат із цього
податку, що виникли в періоді перебування на спецрежимі з ПДВ)
Спікер: Тимошенко С.П., заступник директора департаменту – начальник
управління методології непрямих податків Департаменту методологічної
роботи з питань оподаткування ДФСУ.

Сесія «Робота в СЕА ПДВ: використання спецрахунків, поповнення реєстраційної
суми, повернення коштів з електронного рахунка». Єдиний реєстр податкових
накладних: коригування ПН та виправлення помилок, строки давності
15:00 – 15:45
Спікер: Тимошенко С.П., заступник директора департаменту – начальник
управління методології непрямих податків Департаменту методологічної
роботи з питань оподаткування ДФСУ.
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15:45 – 16:05
16:05 – 16:20
16:20 – 17:00

Сервіс "1С:Звіт" для документообігу між контрагентами, здачі звіту з ЄСВ й іншої
звітності
Спікер: Вадим Косий, директор «1С-СЕД»
Сервіси 1С:ІТС для використання на підприємствах сільскогосподарської галузі
Спікер: Олексій Шаталов, керівник напрямку 1С:ІТС Україна
Сесія «Забезпечення безпеки та особливості оптимізації фінансової діяльності
підприємств сільськогосподарської галузі при переході із спецрежиму з ПДВ до звичайної
системи оподаткування з 1 січня 2017 року: облік, оподаткування, звітність»
Спікер: Метелиця В.,член Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК

України, в.о. директора Інституту обліку і фінансів.
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30

Вечеря
Майстер-клас «Система підвищення ефективності компанії»
Спікер: Олена Левченко, AgroGeneration, CFO

25 вересня, неділя
6:30 – 7:30

Фітнес-ранок бухгалтера

8:00 – 9:00

Сніданок

9:00 – 10:30

Сесія «Акцизний податок із реалізації пального»
Чи необхідно сплачувати сільськогосподарським товаровиробникам?
Огляд позицій ДФС, експертів, шляхи організації взаємовідносин із підрядниками
Спікер: Метелиця В.,член Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК
України, в.о. директора Інституту обліку і фінансів.

10:30 – 11:00

Сесія «Єдиний податок 4-ї групи»
Уточнюючі декларації, подвійна реєстрації прав оренди земельних ділянок,
відсутність держреєстрації прав користування землею, коефіцієнт 1,2, перехід на
сплату податку на прибуток
Спікер: Метелиця В.,член Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК
України, в.о. директора Інституту обліку і фінансів.

11:00 – 11:30

Перерва на каву

11:30 – 13:00

Сесія «Неврегульовані та актуальні земельні питання»
Зміни в системі реєстрації прав, перспективне законодавство, окремі практичні
аспекти застосування діючого земельного законодавства
Спікер: експерт

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:00

Сесія «Електронний кабінет платника податків – новий сервіс ДФС»
Спікер: Булковська Л., начальник відділу Департаменту реєстрації платників і
електронних сервісів ДФСУ
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15:00 – 15:30

Розіграш подарунків від партнерів

15:30 – 17:00

Що повинен знати про оптимізацію бухгалтер сільхозвиробників?
Сільхозвиробники очима фіскальніих органів. Невраховані ризики і як не потрапити
під фінансовий моніторінг. Схемний податковий кредит. Інструменти оптимізації
податків і захисту активів - в руки бухгалтеру!
Спікер: Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області
розробки і впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств.

19:00 – 20:00

Вечеря

20:00 – 22:00

Вечір з організаторами ділових заходів та майстер-клас « Справжні секрети
щасливого життя бухгалтера»
Спікери:
Позова Світлана, віцепрезидент ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»
Ірина Хрущ, директор з організації і проведення ділових подій UtekaBusinessEvents

26 вересня, понеділок
6:30 – 7:30

Фітнес-ранок бухгалтера

8:00 – 9:00

Сніданок

9:00 – 10:00

Сесія «ПДФО і військовий збір: смерть орендодавця земельної ділянки, вихід
учасника з підприємства, матеріальна допомога, мобілізовані працівники»
Спікер: Наумов С.М., експерт, представник редакції «Баланс-Агро»

10:00 – 10:30

Доповідь партнерів

10:30 – 11:00

Перерва на каву

11:00 – 12:00

Сесія «Особливості ЗЕД підприємств сільськогосподарської галузі України»
Особливості експорту с/г продукції. Укладання договорів, операції з валютою, митне
оформлення.
Спікер: Михайленко Дмитро, Голова податкового комітету Торгово-промислової
палати України. Партнер, керівник податкової практики OMP Tax & Legal, Crowe
Horwath AC Ukraine, Президент Асоціація податкових консультантів

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

Сесія «Як залучити іноземного інвестора?»
Підготовка підприємства до залучення інвестицій, пошук і проведення переговорів,
юридичні інструменти в угодах про інвестування купівлі-продажу бізнесу, виплати
інвесторам.
Спікер: Михайленко Дмитро, Голова податкового комітету Торгово-промислової
палати України. Партнер, керівник податкової практики OMP Tax & Legal, Crowe
Horwath AC Ukraine, Президент Асоціація податкових консультантів
Обід
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19:00 – 23:00

Заключний вечір
Урочисте закриття Четвертого форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі
України. Розважальна програма

27 вересня, вівторок
8:00 – 9:30

Сніданок

10:00 – 12:00

Від'їзд учасників

Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму
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