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ПРОГРАМА 

 

26 березня (п’ятниця)  

14:00 – 15:00 Приїзд учасників. Реєстрація. Розміщення в номерах готелю 

14:00 – 17:00  Вільний час 

17:00 – 20:00 Відвідування Соборів старовинного міста. Вечеря у ресторані "П'яте 
підземелля" 

27 березня (субота) 

Тема дня: «Ліцензії на пальне: оформлення, перевірки, порушення» 
Спікер: Андрій Трамбовецький  
Модератор: Світлана Стадник 

08:00 – 9:00  Сніданок в ресторані готелю 

9:00 – 9:30  Кейс_1  
Загальні питання отримання ліцензії на пальне: 
- коли з’явились; 
- ліцензія на зберігання пального і ліцензія на зберігання пального для 
власних потреб: в чому різниця; 
- кому потрібні, а у яких випадках можна не отримувати; 
- яка процедура і які документи необхідні; 
- зберігання не лише для власних потреб: особливості отримання. 

9:30 – 10:00 Кейс _2 
Продовження ліцензії: 
- яка процедура внесення щорічного платежу; 
- чи обов’язкове повідомлення ДПС; 
- у який строк необхідно вносити черговий платіж; 
- які наслідки у разі порушення процедури повідомлення ДПС. 

10:00 – 10:30 Обговорення-питання-відповіді 

10:30 – 11:00 Виступ партнерів 

11:30 – 12:00  Кейс _3  
Внесення змін до ліцензії: 
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- у яких випадках вносяться зміни, а коли потрібно отримувати нову 
ліцензію; 
- яка процедура. 
 

12:00 – 12:30  Кава-брейк 

12:30 – 13:00  Кейс _4  
Окремі питання зберігання пального: 
- зберігання пального у бензовозі; 
- зберігання мастил і подібних сумішей з травня 2020 року; 
- акцизний склад для зберігача пального: коли необхідний. 
 

13:00 – 13:30 Обговорення-питання-відповіді 

13:30 – 14:30 Кейс _5                
Заправлення власним пальним підрядників: що з ліцензією і акцизом? 
Переміщення пального на поле чи на іншу територію: як повідомляти ДПС і 

яка відповідальність? 
14:30 – 15:00 Обговорення-питання-відповіді 

15:00 – 15:30  Ланч 

15:30 – 16:00 Кейс _6 
Фактичні перевірки ДПС: 
- які правові підстави для перевірки: допуск чи недопуск до перевірки; 
- що перевіряють, технічна документація на обладнання; 
- практичні особливості проведення перевірок. 

16:00 – 16:30 Кейс _7 
Найпоширеніші помилки та штрафи зберігачів пального. 
 

16:30 – 17:00 Обговорення-питання-відповіді 

18:00 – 19:00  Вечеря в ресторані готелю 

28 березня (неділя) 

Тема дня: Облік та оподаткування сільгосппідприємств: проблемні питання, неврегульовані 

ситуації.  
Спікер: Володимир Метелиця 
Модератор: Світлана Стадник 

08:00 – 9:00 Сніданок в ресторані готелю 

9:00 – 10:00  Кейс_1 
Практичне застосування стави ПДВ 14% при продажі сільгосппродукції  

10:00 – 10:30 Обговорення-питання-відповіді 

10:30 – 11:30 Кейс_2 
Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ  

11:30 – 12:00  Обговорення-питання-відповіді 

12:00 – 12:30 Кава-брейк     

12:30 – 13:00 Виступ партнерів 

13:00 – 14:00 Кейс_3 
Заповнення форми 20-ОПП 

14:00 – 14:30  Обговорення-питання-відповіді 

14:30 – 15:00 Ланч 
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15:00 – 16:30  Кейс_4 
Облікова політика сільгосппідприємств 

16:30 – 17:00 Обговорення-питання-відповіді 

18:00 – 19:00 Вечеря в ресторані готелю 

29 березня (понеділок) 

Екскурсійний день 

08:00 – 10:00 Сніданок в ресторані готелю 

10:00 – 13:00 Вільний час 

13:00 – 14:00 Обід 

16:00 – 18:00 Екскурсійна програма 

18:00 – 19:00 Вечеря у Львівській реберні 

30 березня (вівторок) 

08:00 – 10:00 Сніданок в ресторані готелю 

12:00  Виселення з готелю 
 

 
Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму! 


