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ПРОГРАМА 
      
ГОЛОВНА ТЕМА: 
«Податкове планування й оптимізація. Податкові та неподаткові перевірки. Практика. Схеми. Методи.»  

 

23 ЧЕРВНЯ 

18:00 – 19:00 
20:00 – 3:00      

Збір учасників в аеропорту «Бориспіль» 
Переліт до м. Кутаїсі, трансфер до м. Батумі, поселення в Hotel Intourist Palace 

 

24 ЧЕРВНЯ 
 
9:00 – 10:00   
 

14:00 – 15:00 
 

15:00 – 17:00  
 
 
 
 
 
 
 
 

Сніданок  
 

Обід 
 

Відкриття Конгресу. Пленарне засідання «Аналіз перспективного законодавства вплив на 
бізнес в другому півріччі 2016». Зустріч із представниками асоціації незалежних бухгалтерів 
та аудиторів Грузії.  
Спікери: Аполлон Позов, президент громадської організації "Всеукраїнський бухгалтерський клуб", 
кандидат економічних наук. 
Ольга Целуйко,  головний редактор видань «Баланс» та «Бібліотека Баланс», провідний лектор 
ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  експерт в області методології бухгалтерського 
обліку, оподаткування, ЗЕД, постановки ті автоматизації управлінського обліку на підприємстві.  
Представник асоціації незалежних бухгалтерів та аудиторів Грузії 

16:00 – 18:00 Оглядова екскурсія по Батумі з відвідуванням ботанічного саду 

19:00 – 20:00 Вечеря 

 

25 ЧЕРВНЯ 
 
9:00 – 10:00     Сніданок    

10:00 – 10:45        Панельна дискусія «Експертна оцінка основних ризиків бізнесу – 2016 і методів їх  
запобігання». 
Спікери: Ольга Целуйко,  головний редактор видань «Баланс» та «Бібліотека Баланс», провідний 
лектор ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  експерт в області методології 
бухгалтерського обліку, оподаткування, ЗЕД, постановки ті автоматизації управлінського 
обліку на підприємстві.   
Олена Кантерман, начальник юридичної служби редакції видання «Баланс» и «Бібліотека« 
Баланс».  Експерт в галузі господарського, податкового, трудового, корпоративного, 
авторським правом. 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств.  
Євгенія Авер'янова, практикуючий адвокат, автор публікацій з податкового права , представник 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 
 Представник аудиторської компанії  
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10:45–11:45    

 
Сесія № 1 «Як підготуватися і чого очікувати від неподаткових перевірок контролюючих 
органів». Розбір практичних ситуацій, помилкових дій, аналіз актуальної судової практики, 
рекомендації юристів-практиків. 
Спікери: 
Ольга Целуйко, головний редактор видань «Баланс» та «Бібліотека Баланс», провідний лектор 
ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  експерт в області методології бухгалтерського 
обліку, оподаткування, ЗЕД, постановки ті автоматизації управлінського обліку на 
підприємстві.  
Олена Кантерман, начальник юридичної служби редакції видання «Баланс» и «Бібліотека« 
Баланс».  Експерт в галузі господарського, податкового, трудового, корпоративного, 
авторським правом. 
 

11:45 – 12:15    
 
12:15 – 12:30    

Дискусія зі спікерами, відповіді на запитання учасників щодо сесії № 1 
 
Кава-брейк 

 
12:30 – 13:30 

 
Сесія № 2 «Як захистити інтереси підприємства в суді та як бути, якщо суд програно». 
Місцеві податки і збори: як оскаржити рішення органів місцевого самоврядування в суді, 
пов'язані з установленням ставок із податку на нерухомість. 
Що краще зробити: оскаржити податкові повідомлення-рішення щодо нарахування 
податків або саме рішення органу місцевого самоврядування?  
Спікери: 
Олена Кантерман, начальник юридичної служби редакції видання «Баланс» и «Бібліотека« 
Баланс».  Експерт в галузі господарського, податкового, трудового, корпоративного, 
авторським правом. 
Євгенія Авер'янова, практикуючий адвокат, автор публікацій з податкового права , представник 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

 
13:30 – 14:00 
 
14:00 – 15:00 
 
15:00 – 15:45 
 
 
 

 
 

15:45 – 16:15 

 
Дискусія зі спікерами, відповіді на запитання учасників щодо сесії № 2 
 
Обід 
 
Сесія № 3 Порівняння різних систем оподаткування та вибір оптимальної залежно від 
виду діяльності. Як зменшити податкову базу по податку на прибуток і ПДВ, 
використовуючи можливості бухобліку. 
Спікер: 
Представник аудиторської компанії 

 
Сесія № 4 «Як не переплачувати податки на основі ідеального ведення бухобліку 
Купівля послуг з ПДВ, які пов'язані з основною реалізацією. 
У чому податкова вигода від експорту товарів. Правові секрети експортно-імпортних 
операцій: як перевірити закордонного контрагента; як вигідно для українського 
підприємства скласти ЗЕД-контракт, право якої країни вибрати, які нюанси врахувати для 
оптимізації роботи підприємства? Практичні приклади на найпопулярніших ситуаціях і 
країнах.  
Спікери: 
Ольга Целуйко,  головний редактор видань «Баланс» та «Бібліотека Баланс», провідний лектор 
ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  експерт в області методології бухгалтерського 
обліку, оподаткування, ЗЕД, постановки ті автоматизації управлінського обліку на 
підприємстві.   
Олена Кантерман, начальник юридичної служби редакції видання «Баланс» и «Бібліотека 
«Баланс».  Експерт в галузі господарського, податкового, трудового, корпоративного, 
авторським правом. 
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16:15 – 17:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сесія № 5 Інші операції: «тимчасові» покупки товару, повернення товару, повернення 
предоплат, коригування ціни поставок.  
Податок на прибуток: господарські та негосподарські витрати, штрафи за господарськими 
договорами; фінансова допомога; спільна робота прибуткових і збиткових підприємств; 
робота з фізичними особами, в т.ч підприємцями; відступлення права вимоги; виплата 
винагород, роялті; купівля-продаж корпоративних прав. Цінова політика підприємства. 
Система електронного адміністрування палива – нова проблема для бізнесу. Як 
використовувати паливо, щоб не платити роздрібний акциз. 
Спікери: 
Ольга Целуйко,  головний редактор видань «Баланс» та «Бібліотека Баланс», провідний лектор 
ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  експерт в області методології бухгалтерського 
обліку, оподаткування, ЗЕД, постановки ті автоматизації управлінського обліку на 
підприємстві. 
Олена Кантерман, начальник юридичної служби редакції видання «Баланс» и «Бібліотека« 
Баланс».  Експерт в галузі господарського, податкового, трудового, корпоративного, 
авторським правом. 

 
19:00 – 20:00    Вечеря 

 

26 ЧЕРВНЯ 

9:00 – 10:00 Сніданок 
 
10:00 – 10:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 – 11:00      

 
Сесія № 6 «Аналіз головних ризиків роботи підприємств в 2016 році: ПДВ-рахунки, 
податок на прибуток, ЄСВ, неоформлений працівник, робота з «конвертом»». 
Як ДФСУ відстежує схеми оптимізації податків і роботу компаній-оптимізаторів. Основні 
положення наказу ДФСУ № 543.Принцип роботи системи «Податковий блок». Правильно 
працюємо з ПДВ. «Сірі» схеми оптимізації ПДВ. Що повинен знати бухгалтер? Наслідки 
податкової реформи 2016 року. 
Спікер: 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств. Член Погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань в сфері оподаткування при Асоціації платників податків України. 

 
Практичний кейс  до сесії № 6 «Переговори з «конвертом».  
Аналіз ризиків, пов'язаних з роботою з «конвертом». Рахуємо разом реальну ціну роботи з 
компаніями-оптимізаторами. 
 

11:00 – 11:30 
 
 
 
 
 

 
11:30 – 12:00 
 
 
 
 

Сесія № 7 «Побудова схем оптимізації».  
Що потрібно знати під час побудови схем оптимізації? Ефективні інструменти оптимізації. 
Спікер: 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств. Член Погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань в сфері оподаткування при Асоціації платників податків України. 

 
Практичний кейс до сесії № 7  «Побудова схем оптимізації». 
Аналіз схеми роботи реально діючих підприємств (імпортер, торговельне підприємство, 
товаровиробник). Виявлення ризиків у діяльності і варіанти застосування інструментів 
оптимізації. 
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12:00 – 12:15     Кава-брейк 
 

12:15 – 12:45 Сесія № 8 «Контрагенти».  
Як правильно оформляти домовленості з контрагентами. Як перевірити контрагента. 
Відкриті джерела інформації про бізнес-партнерів. Як виглядає якісне «підприємство-
прокладка». Як підтвердити реальність господарської операції. 
Спікер: 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств. Член Погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань в сфері оподаткування при Асоціації платників податків України. 

 
12:45 – 13:15 
 
13:15 – 13:40 
 
 
 
 
 
 
 

13:40 – 14:00 
 
14:00 – 15:00     
 
15:00 – 16:00     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16:00 – 17:00     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Практичний кейс до сесії № 8 «Підтвердження реальності господарської операції» 
 
Сесія № 9 «Кадри».  
Чому всі схеми руйнуються в основному через людський фактор. Як підготувати кадри до 
податкової перевірки. 
Спікер: 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств. Член Погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань в сфері оподаткування при Асоціації платників податків України. 

 
Практичний кейс «Податкова перевірка» 
 
Обід 
 
Майстер-клас «Межі відповідальності фінансового директора і головного бухгалтера в 
рамках службових повноважень». Підстави для кримінальної відповідальності. Поріг 
кримінальної відповідальності та її відмінності від адміністративної відповідальності. 
Інтелектуальна і фізична підробка документів.  Основні статті Кримінального кодексу, які 
«використовують» правоохоронні органи. Стратегія і тактика захисту в кримінальному 
провадженні. 
Спікер: 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств. Член Погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань в сфері оподаткування при Асоціації платників податків України. 

 
Відкрита дискусія зі спікерами за темами Конгресу. Відповіді на запитання учасників. 
Формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства, спрямованих на захист 
підприємств та їх посадових осіб під час перевірок контролюючих органів. 
Спікери: 
Ольга Целуйко,  головний редактор видань «Баланс» та «Бібліотека Баланс», провідний лектор 
ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»,  експерт в області методології бухгалтерського 
обліку, оподаткування, ЗЕД, постановки ті автоматизації управлінського обліку на 
підприємстві. 
Олена Кантерман, начальник юридичної служби редакції видання «Баланс» и «Бібліотека« 
Баланс».  Експерт в галузі господарського, податкового, трудового, корпоративного, 
авторським правом. 
Анатолій Кужель, керівник «De Facto Consulting Group». Експерт в області розробки і 
впровадження легальних схем оптимізації роботи підприємств. Член Погоджувальної комісії з 
розгляду спірних питань в сфері оподаткування при Асоціації платників податків України. 
Євгенія Авер'янова, практикуючий адвокат, автор публікацій з податкового права , представник 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 
Представник аудиторської компанії  

 



Батумі, Грузія  

23 –28 червня 2016 

 

5 
 

 

19:00 – 20:00    Закриття 10-го Конгресу, заключний прийом. 
 

 

27 ЧЕРВНЯ 

9:00 – 10:00  
 
10:00 – 17:00 
 
19:00 – 20:00 

Сніданок  
 
Екскурсія гірською Аджарією (з обідом) 
 
Вечеря 
 

 

28 ЧЕРВНЯ 
 
3:00 – 5:00  
 
 6:00 – 8:00 

Трансфер до аеропорту в м. Кутаїсі  
 
Переліт до Києва  
 

 

 
 
 

Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму. 

 

 


