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ПРОГРАМА 

24 березня, п’ятниця  

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 18:00 Розселення учасників 

19:00 – 20:00 Вечеря 

20:00 – 22:00  Вечір знайомств  

25 березня, субота 

8:00 – 9:00 Сніданок 

9:00 – 9:30 Пленарне засідання П’ятого форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі 
України 
Спікери: Позов Аполлон, канд. екон. наук, президент громадської організації 
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб»;  
Наумов Сергій, головний редактор всеукраїнського бухгалтерського журналу 
"Баланс-Агро",  член Громадської ради при ДФСУ, учасник робочих груп з розробки 
нормативно - правових актів, експерт ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб", 
провідний експерт з питань оподаткування доходів громадян. 

9:30 – 10:30 

 

Сесія 1. Детальний аналіз новацій в обкладенні ПДВ у 2017 році  

 Проблемні питання при складанні та реєстрації податкових накладних та 

розрахунків коригування (кодування товарів згідно УКТ ЗЕД та послуг згідно 

ДКПП) 

 Зупинення реєстрації податкових накладних: причини і наслідки  

 Штрафні санкції за не реєстрацію/несвоєчасну реєстрацію податкових 

накладних (у т.ч. податкових накладних, виписаних «на себе», неплатникам) 

 Зміни у бюджетному відшкодуванні ПДВ 
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 Розрахунки з ПДВ за уточнюючим розрахунком – через рахунок у СЕА 

 Помилки в податкових накладних і право на податковий кредит  

Спікер:  
Тимошенко С.П., заступник директора департаменту – начальник управління 
методології непрямих податків Департаменту методологічної роботи з питань 
оподаткування ДФСУ 

10:30 – 11:00 Кава-брейк 

11:00 – 12:30 Сесія 2. Перехід зі спецрежиму на загальний режим сплати ПДВ: проблемні 
питання та шлях їх вирішення  

 Особливості складання декларації з ПДВ та додатків до неї. 

 Оподаткування перехідних операцій (повернення продукції, повернення 
авансів). 

 Виправлення помилок, допущених у період дії спецрежима оподаткування 

 Списання дебіторської/кредиторської заборгованості, яка виникла у період 
дії спецрежиму (як обкладати ПДВ). 

 Зміни у бюджетному відшкодуванні ПДВ. Точка зору бізнесу. За що з 
01.01.2017 буде бізнес "платити винагороду" при відшкодуванні ПДВ. Чи 
стала система відшкодування "антикорупційною" і чи буде здійснювалися 
відшкодування ПДВ у хронологічному порядку відповідно до поданих заяв. 
Статистика відшкодування ПДВ 2015-2017!?  

 Можливість відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або 
погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що 
сплачуються до державного бюджету з 01.01.2017. Аналіз "Порядку ведення 
та форми Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування" 

 Законодавчі можливості для документальної перевірки від'ємного значення 
ПДВ, перенесеного зі спецдекларацій.    

 Проблеми блокування податкових накладних. Аналіз Постанови про 
запровадження механізму зупинення реєстрації податкових накладних у 
Єдиному реєстрі податкових накладних", аналіз критеріїв оцінки ступеня 
ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Розгляд практичних 
ситуацій. Оптимізація ризиків у зв'язку із запровадженням системи 
блокування податкових накладних.   

 Перевірка коректності обліку ПДВ (співставлення даних формули, даних 
бухобліку, показників декларації): 

- методологія перевірки формули у СЕА ПДВ для спецрежимників; 
- методологія співставлення показників формули, обліку, залишків на ПДВ 

рахунках; 
- розрахунок збитків в наслідок помилок бухгалтера у СЕА ПДВ. 

 Доля коштів заблокованих на ПДВ рахунках у спецрежимників. Статистика 
"несгораемого" остатка на ПДВ рахунках.  

 Аналіз "Порядку ведення та форми Реєстру заяв про розстрочення, 
відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу" 

 Аналіз внесення змін до "Порядку електронного адміністрування податку на 
додану вартість", у т.ч. питання перенесення значення реєстраційної суми 
(∑Накл) у випадку реорганізації, право реєструвати податкові 
накладні/розрахунки коригування на суму показника ∑Перевищ, зменшеного 
на суму податкових зобов’язань та збільшену на показник ∑ПопРах,  питання 
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повернення з бюджету зайво зарахованих коштів на електронний рахунок,  
можливість сплати до бюджету податкових зобов’язань по уточнюючих 
розрахунках до податкових декларацій з податку на додану вартість через 
електронні рахунки.  

 Основні помилки в обліку ПДВ екс спецрежимників. Практичні висновки за 
результатами проведеного ініціативного податкового аудиту агро сектору. 
Практичні поради, щодо виправленні помилок.   

 Оподаткування ПДВ різниці між урожайністю підприємства і середньо 
районною урожайністю. 

 Окремі питання змін у трансфертному ціноутворенні у т.ч. контрольованої 
операції на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, розширення 
визначення контрольованих операцій, методи доказу звичайної ціни та 
показники рентабельності, тощо. Визначення діапазону рентабельності 
аграрних підприємств за алгоритмом ДФСУ.  
 

Спікери:  
Тимошенко С.П., заступник директора департаменту – начальник управління 
методології непрямих податків Департаменту методологічної роботи з питань 
оподаткування ДФСУ. 

Богданова Ольга, партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член Crowe 
Horwath International), голова Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ, член 
Громадських Рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому Комітеті ВР, заступник голови 
Податкового комітету при ТПП, голова наглядової Ради Палати податкових 
консультантів . 

12:30 – 12:50 
Презентація від партнерів Форуму 
 

12:50 – 13:00 Спільне фото 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 15:30 

 
 

Сесія 3. Проблемні питання при обкладенні ПДВ сільгоспвиробників  

 Індивідуальні податкові консультації з 01.04.2017. Порядок ведення Реєстру... 
Як захистити свою позицію з 01.01.2018 року.   

 Огляд індивідуальних консультації 2015-2017 по питаннях ПДВ, що 
стосуються аграрного сектору.   

 Вивезення самостійно виготовлених товарів за межі митної території України 
у митному режимі експорту (ставки, судова практика 2015-2016 років).  

 Загибель посівів, нестача сільгосппродукції (коли потрібно і коли не потрібно 
нараховувати ПДВ, особливості складання податкової накладної). 

 Матеріальна допомога школам, дитсадкам, неприбутковим організаціям 
тощо. 

 Анулювання реєстрації платниками ПДВ (випадки, оподаткування залишків 
ТМЦ, незавершеного виробництва). 

 База оподаткування при постачанні власної сільгосппродукції (як 
обґрунтувати звичайні ціни, якщо собівартість вища за звичайну ціну). 

 Повернення коштів з електронного рахунка у СЕА. 

 Ліквідація основних засобів (коли можна не нараховувати ПДВ). 

Спікери: Богданова Ольга, партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine (член 
Crowe Horwath International), голова Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ, 
член Громадських Рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому Комітеті ВР, заступник голови 
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Податкового комітету при ТПП, голова наглядової Ради Палати податкових 
консультантів . 
 

 

15:30 – 17:00 Сесія 4. Перспективи бюджетної дотації для сільгосппідприємств  

 Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільгоспвиробників та 
стимулювання виробництва с.г. продукції; 

 Порядок ведення та оприлюднення Реєстру отримувачів бюджетної дотації; 

 Види діяльності, які дають право на отримання бюджетної дотації; 

 Відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість для 
отримання бюджетних коштів; 

 Механізм взаємодії ДФСУ, Мінагрополітики та ДКСУ; 

 Відображення коштів бюджетної дотації в обліку та звітності. 
 

Спікер: Метелиця Володимир, директор Інституту обліку і фінансів, д.е.н., с.н.с., CAP, 
DipTax, DipIFRS, почесний член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

 

26 березня, неділя 

8:00 – 9:00 Сніданок 

9:00 – 10:00 

 

Сесія 5. Аналіз систем оподаткування для сільгосппідприємств   

 Порівнюємо існуючих систем оподаткування для (єдиний податок 4 групи, 
єдиний податок 3 групи, загальна система зі сплатою податку на прибуток);  

 Вибір оптимальної системи оподаткування в залежності від результатів 
діяльності; 

 Нюанси  переходу з ЄП 4 групи на загальну систему оподаткування або на 
єдиний податок  3 групи і навпаки; 

 Оподаткування перехідних операцій. 
 

Спікер: Мальшакова Світлана, заступник головного редактору бухгалтерського 
журналу "Баланс-Агро",податковий консультант, провідний експерт у галузі ПДВ 
 
 

10:00 – 10:30  Презентація від партнерів Форуму 

10:30 – 11:00 Кава-брейк 

11:00 – 13:00 Сесія 6. Новації у трудовому законодавстві – 2017. Коригування та побудова 
ефективної системи трудових відносин на підприємстві  

 Закон № 1774: мінімальний посадовий оклад; виплати, які включаються (не 
включаються) в доплату до мінімальної зарплати; сплата ЄСВ 

 Надання допомоги: нецільова благодійна; на навчання, лікування, 
поховання; подарунки; 

 Системи оплати праці: галузева угода, колективний договір, штатний розпис, 
табель обліку робочого часу, індексація заробітної плати та її уникнення, 
тимчасове заміщення, компенсація середнього заробітку мобілізованих; 

 Вибір форми договору: трудовий чи цивільно-правовий, страховий стаж; 

 Порядок обміну інформацією контролюючими органами з питань порушення 
законодавства про працю (Пенсійний фонд, Держпраці, ДФСУ); 
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 Порядки проведення перевірок зарплат Держпраці, ДФСУ; 

 Застосування штрафу в розмірі 320 тис. грн. за не допущення державного 
інспектора праці до перевірки; 

 Санкції за неналежне оформлення трудових відносин. 

 
 
Спікер: Метелиця Володимир, директор Інституту обліку і фінансів, д.е.н., с.н.с., CAP, 
DipTax, DipIFRS, почесний член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України 

 

13:00 – 14:00 Обід 

14:00 – 14:20 Презентація від партнерів Форуму 

14:20 – 16:30 Круглий стіл з питань обкладенні ПДВ та трудових відносин.  
Розробка пропозицій  учасників Форуму для включення їх в меморандум і для 
подальшого направлення їх у відповідні органи влади.   
 
Модератори:  
Наумов Сергій, Головний редактор всеукраїнського бухгалтерського журналу "Баланс-

Агро", член Громадської ради при ДФСУ,  учасник робочих груп з розробки нормативно 

- правових актів,експерт ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб", провідний експерт 

з питань оподаткування доходів громадян. 

 
16:30 – 17:00 Розіграш подарунків від партнерів 

19:00 – 20:00 Вечеря  

 

27 березня, понеділок 
 

8:00 – 9:00 Сніданок 

9:00 – 11:00 

 

Сесія 7.  Земельні відносини – 2017: практика застосування законодавчих змін 
 

 договори оренди землі  в 2017 році: нові правила оформлення. Вимоги, 
спрощення. Захист інтересів орендарів; 

 набуття та оформлення прав на землю, їх обтяжень; 

 проблеми державної реєстрації прав на землю та нерухомість;  

 земельні правовідносини у фермерських господарств. 
 
Спікер: 
Кобилянський Віктор, адвокат, спеціаліст у сфері земельного права, співавтор 
декількох книг із земельного права, постійний лектор семінарів із питань земельних 
правовідносин, будівництва, нерухомості, учасник розробки нормативно-правових 
актів  

11:00 – 11:30 Перерва на каву  

11:00 – 13:00 Сесія 8.  Оптимізація податків і мінімізація ризиків в агробізнесі 
 Податкова реформа 2017 для агробізнесу. 

 Правила диверсифікації ризиків. Основні проблеми. 

 Інструменти оптимізації: мінімізація ополаткування, захист активів, захист 
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Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму 
 

ТОП-менеджменту, кадри, СФГО. 

 Практичний кейс. Побудова комплексної схеми оптимізації для агробізнесу. 
Спікер: Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group», експерт в галузі 
розробки і впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств 

 

13:00 – 14:00 

  

Обід 

 19:00 – 24:00 Заключний вечір 

Урочисте закриття Четвертого форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі 

України. Розважальна програма 

 

28 березня, вівторок 
 

8:00 – 9:30 Сніданок  

10:00 – 12:00 Від'їзд учасників  


