
 

17 СІЧНЯ 2019 РОКУ 
м. Київ, ПАТ «Київпроект» 

вул. Богдана Хмельницького, 16-22 

 

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ: 

«Нагальні питання складання та реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 
Практичні рекомендації щодо подання звітності з ЄСВ у 2019 році» 

 

09:00-10:00 Реєстрація учасників. 

10:00-10:10 

Вступне слово.  

Рудакова Т.В., маркетинг-координатор Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів Бізнесу 

Хожило О.В., представник ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»  

10:10-13:10 

Нагальні питання складання та реєстрації ПН/РК в ЄРПН.  

Дробоття С.М., редактор рубрики ІТС «ПДВ: правила оподаткування та обліку», автор численних 

аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях 

● Податкова накладна та розрахунок коригування: 

○ Зміни до податкової накладної: на що звернути увагу. 

○ Помилки та неточності в реквізитах податкової накладної: на що це впливає. 

○ Правила виправлення помилок в обов’язкових реквізитах податкової накладної. 

○ Зведена податкова накладна. 

○ Розрахунок коригування: законодавчі підстави для складання за новими. правилами (зміни до 

Порядку заповнення податкової накладної). 

○ 11 кодів причин коригування: застосовуємо на практиці. 

○ Проблемні питання при складанні розрахунків коригування в різних ситуаціях. 

● Реєстрація/зупинення реєстрації в ЄРПН: 

○ Граничні строки та штрафи за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН. 

○ Зупинення реєстрації в ЄРПН. 

● СЕА ПДВ: 

○ Показники «спецформули»: звідки вони беруться. 

○ ∑перевищ. - проблемний показник із яким не можуть «розібратися». 

○ Зайві (помилкові) податкові накладні в ЄРПН: їх вплив на СЕА ПДВ. 

13:10-13:50 

Правила формування податкових накладних та розрахунків коригування в програмах для 

автоматизації бізнесу. 

Редактор рубрик ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу 

13:50-14:40 Обідня перерва. 

14:40-16:00 

Звітність по ЄСВ: практичні рекомендації. 

Боршовська В.П., заступник директора департаменту персоніфікованого обліку Пенсійного фонду 

України 

● Страховий стаж: за даними Реєстру застрахованих осіб: 

○ Як правильно визначити страховий стаж і оплатити тимчасову втрату працездатності. 

○ Страховий стаж для лікарняних і декретних. 

● Довідки Реєстру застрахованих осіб. 

● Порядок і строки подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також порядок його складання. 

● Приклади заповнення Таблиць 1, 5, 6 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

● Класифікатор професій в таблиці 5 звіту. Відповідальність за заповнення звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

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


