
 

УВАГА! В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ! 
Обов’язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua 

 

18 КВІТНЯ 2019 РОКУ 
м. Київ, ПАТ «Київпроект» 

вул. Богдана Хмельницького, 16-22 

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ: 

«Закон про валюту та підзаконні документи НБУ.  
Складання звітності по зарплаті за І квартал 2019 року» 

 

09:00-10:00 Реєстрація учасників. 

10:00-10:10 Вступне слово.  

10:10-12:10 

Закон про валюту та підзаконні документи НБУ. Податково-бухгалтерські акценти. 

Губіна І.А., редактор журналу «БухгалтеріяUA», експерт з податкового планування, автор 
численних публікацій з оподаткування і бухгалтерського обліку 

 Аналіз положень Закону «Про валюту та валютні операції» та нових документів НБУ: 
o головні новації Закону, перехідні положення та перехідні операції; 
o в чому відмінність норм Закону від норм Декрету. 

 Аналіз системи валютного регулювання у документах НБУ: 
o оновлені правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами; 
o порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території 

України та за кордон. 
 Порядок дотримання граничних строків розрахунків, встановлених Національним банком: 

o оновлений порядок контролю за строками розрахунків; 
o які операції потрапляють під контроль за дотриманням термінів; 
o документальний супровід: що із спрощеною формою документів? 
o особливості закриття перехідних операцій; 
o як по новому закрити «недоплачену» заборгованість; 
o можливості використання залікових схем із нерезидентами. 

12:10-12:35 

Основні нюанси відображення валютних операцій та розрахунку курсових різниць у 
типових конфігураціях для автоматизації бізнесу.  

Тимченко Т.О., редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації 
бізнесу 

12:35-12:50 
Пактум.Контрагент – сервіс для автоматизованого заповнення карток контрагентів. 

Зуєв М.С., директор компанії «Пактум» 

12:50-13:35 Обідня перерва. 

13:35-15:35 

Складання звітності по зарплаті за І квартал 2019 року.  

Бикова А.В., консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування, автор численних 
аналітичних матеріалів та публікацій  

 Нарахування зарплати з дотриманням мінімальних державних гарантій. 

 Порядок застосування податкової соціальної пільги. 
 Що змінилося в оплаті лікарняних та декретних у 2018 році і як реалізовувати ці зміни в 

2019 році? 
 Мінімальний страховий внесок по ЄСВ: в яких випадках він обов'язковий і як відобразити 

доплату по ЄСВ в звіті. 
 «Перехідні» виплати - лікарняні, декретні, винагороди за договорами ЦПХ.  
 Виправлення помилок в уже поданій звітності за поточний та минулий звітні періоди. 
 Відображення у формі №1 ДФ неоподатковуваних виплат.  

Увага! Нова ознака доходу для неоподатковуваних виплат - діє з 1 січня 2019 року. 

15:35-16:05 

Порядок відображення в Бухгалтерії 2.0 змін кадрової інформації, нарахування 
відпускних, лікарняних та інших доходів працівникам з метою формування звітності з 
ЄСВ та ПДФО.  

Тимченко Т.О., редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації 
бізнесу 


