Програма семінару "1С:Лекторій"
у м. Дніпропетровськ 8 червня
1. Особливості справляння ПДВ у 2016 році
•
•
•
•
•

•

Податкова накладна: нюанси заповнення нової форми.
Відповідальність платників ПДВ: штрафи, штрафи, штрафи…
Розрахунок коригувань до податкової накладної: порядок складання та особливості реєстрації в Єдиному
реєстрі.
ПДВ-звітність за новими правилами: аналіз проблемних ситуацій та варіанти їх вирішення.
База оподаткування: рівняння на "звичайну ціну" або на ціну придбання.
Система електронного адміністрування ПДВ: як до неї пристосуватися платнику податків.

2. Облік ПДВ у типових конфігураціях на платформі "1С:Підприємство 8"
3. Зарплатні і кадрові акценти 2016 року: найважливіше в оподаткуванні ПДФО, ЄСВ,
військовим збором, "кадрові" новини
 ЄСВ-новації і їх практичні реалізації:
•
•
•
•
•

Нововведення в нарахуванні ЄСВ і звітності.
"Мінзарплатне" правило в 2016 році для зарплати, для сумісників, для лікарняних (декретних) і для
договорів ЦПХ. Особливості застосування.
Тонкощі трудових взаємовідносин в контексті ЄСВ при зміні статусу: основний працівник – сумісник.
Пенсійно-соціальний стаж і його підтвердження у світлі зниження ставок ЄСВ.
Виправлення помилок 2015 року: відображення коригувань нарахувань і утримань, відпускні, лікарняні,
допомога у зв'язку з вагітністю та пологами.

 Нововведення ПДФО і стабільність військового збору. Практика застосування:
•
•
•

Нові ставки і новий алгоритм розрахунку бази оподаткування.
Виправлення помилок минулих періодів та перехідні виплати 2015-2016 рр.
Військовий збір - оплот стабільності і джерело "коригуючи" проблем.

 Індексація - відповіді на головні питання:
•
•

Відмінності "старого" порядку від нового.
"Виправлення помилок": як відновити індексацію за минулі періоди, порядок оподаткування нарахованих
сум. Відповідальність за несплату індексації.

 "Трудові" супер-штрафи:
•
•

Кабмін оживив порядок накладення штрафів за ст.265 КЗпП.
Рекомендації з кадрового обліку для мінімізації можливих штрафних наслідків.

4. Зарплатні новації у типових рішеннях 1С:Підприємство: ПДФО, ЄСВ, індексація.
5. Ефективні рішення для "1С:Підприємства" в сервісі "1С:Звіт".
З доповідями виступлять редактори рубрики 1С:ІТС "Методична підтримка 1С:Підприємства 8",
провідні експерти.

Вартість участі:
Безкоштовно для користувачів "1С:Підприємства", у яких є діючий на дату проведення семінару
договір 1С:ІТС ПРОФ Україна (як платний, так і пільговий). Пільгова участь розповсюджується
на двох людей від організації;
Участь для користувачів ІТС Україна ПРОФ - безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
150 грн. з ПДВ для інших учасників, в тому числі для користувачів, у яких є діючий договір
1С:ІТС ТЕХНО, та за третю і більше осіб від організації, у якої є діючий договір ІТС ПРОФ.
Організація, яка оформить договір ІТС ПРОФ Україна до дати проведення заходу, автоматично
отримує право на безкоштовну участь.
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