УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ТА
ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ В 2015 РОЦІ
Дата проведення: 28.01.2015 р.
Реєстрація: з 09.30 до 10.00.
Час проведення: з 10.00 до 17.00.
Місце: м. Київ, вул. Іллінська, 12 (М. «Контрактова Площа»)
Вартість участі: 990 грн. без ПДВ.
Спеціальні умови: Для клієнтів ТОВ «Аутсорсинговий центр «ОБЛІК +
КОНТРОЛЬ - ПОДАТКИ» знижка 30%.
Форма оплати: готівкова та безготівкова без ПДВ.
Телефони: +380676222224; +380633016437; +380504630676; +380443620644.
Ел. пошта: info@ocenter.com.ua.
Інформація, отримана на семінарі, буде корисна для директорів, фінансових
директорів, головних бухгалтерів та інших осіб, зацікавлених у стабільному
розвитку своїх компаній.
Наша команда прагне забезпечити своєчасне отримання інформації про
зміни у податковому та валютному законодавстві для уникнення
бізнесом штрафних санкцій та
неспроможності відстояти інтереси компанії.

На семінарі ми проаналізуємо перспективи роботи у 2015 році щодо
двох основних податків (ПДВ та податок на прибуток), проаналізуємо
можливості оптимізації валютних зобов’язань підприємства та отримаємо
практичні навички у сфері управління змінами.
Відвідавши семінар, Ви дізнаєтеся:
– практичні інструменти збереження та оптимізації прибутку у
складних ситуаціях;
– про можливості позбавитися від боргового зашморгу, який з’явився
у зв’язку зі зміною курсу іноземних валют;
– як сприймати будь-які зміни законодавства в якості можливостей та
використовувати їх у власних інтересах;
– особливості роботи для платників ПДВ у 2015 році та отримаєте
відповіді на Ваші питання.
Наші лектори накопичили значний досвід вирішення нестандартних
завдань та будуть раді з Вами поділитися!

1. Артем Сачук
Директор
ТОВ
«Аутсорсинговий
центр «ОБЛІК + КОНТРОЛЬ - ПОДАТКИ»,
податковий
консультант,
юрист,
проектний фінансовий директор, керівник
проектів (до 30 чоловік в підпорядкуванні),
автор численних статей на тему
оподаткування.
Стаж в галузі обліку, аудиту та
оподаткування – 10 років.











Досвід:
Фінансовий менеджмент для компаній з оборотом 500 млн. грн.;
Супроводження операцій купівлі-продажу нерухомості на суму
понад 20 млн. доларів США;
Проведення тренінгів з питань оподаткування;
Проведення аудиту та податкового аудиту;
Проведення legal due diligence за напрямом оподаткування;
Підбір обліково-фінансового персоналу;
Консультування з питань оподаткування та корпоративного права;
Оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному
та судовому порядку;
Реєстрація та ліквідація суб’єктів господарювання різних
організаційно-правових форм.

Тема доповіді «Управління податковими зобов’язаннями з податку
на прибуток»:
1. Огляд основних змін у системі оподаткування.
2. Аналіз змін в порядку розрахунку податку на прибуток в 2015 році.
3. Авансові внески з податку на прибуток: зміни, оптимізація витрат.
4. Порядок коригування різниць з податку на прибуток.
5. Аналіз змін у структурі витрат з 01.01.2015 р.
6. Аналіз схем оптимізації оподаткування податку на прибуток у 20142015 роках.
7. Небезпечні схеми оптимізації оподаткування: судова практика на Вашу
користь. Податкова амністія. Податковий компроміс.

2. Володимир Павленко
Адвокат, арбітражний керуючий,
суддя постійно діючого третейського суду,
член комітету з процесуального права
Асоціації
правників
України,
член
Європейської арбітражної палати, автор
численних статей та доповідей на судову
тематику.
Стаж в галузі судової практики – 10
років.









Досвід:
 Ведення справ про банкрутство
та реструктуризацію заборгованості фінансово-промислових груп;
Ведення проектів по стягненню проблемної заборгованості на
суми понад 500 млн. доларів США;
Значний досвід комплексного врегулювання проблемних
кредитних правовідносин;
Супровід процедур виконавчого провадження;
Представництво інтересів клієнтів в Міжнародних комерційних
арбітражах та судах загальної юрисдикції України, в т.ч. в
Верховному Суді України;
Ведення трансграничних судових спорів;
Визнання та виконання іноземних судових рішень в т.ч. рішень
арбітражних судів на території України.

Тема
доповіді
«Управління
валютними
активами
та
зобов’язаннями»:
1. Способи обходу заборони на зарахування кредитів та депозитів в
банках, що перебувають на стадії ліквідації.
2. Проблемні питання валютного кредитування, в т.ч. особливості
звернення стягнення на валютну іпотеку.
3. Реструктуризація іпотечних кредитів в іноземній валюті.
4. Проблеми повернення валютних депозитів.
5. Проблемні аспекти в діяльності колекторських компаній.
6. Вимоги фінансового моніторингу щодо контрактів в іноземній валюті.
7. Застосування процедури банкрутства як ефективного способу ухилення
від виконання грошових та податкових зобов’язань.

3. Світлана Савчук
Бізнес-тренер.
Стаж в галузі
тренінгів – 15 років.

проведення

бізнес-

Досвід:
 7
річний
досвід
роботи
виконавчим директором компанії;
 Створення системних програм
навчання персоналу в банківській сфері;
 Проведення
тренінгів
в
корпоративному і відкритому форматі;
 Індивідуальне консультування;
 Експертний досвід в розробці та проведенні наступних програм
навчання: Комунікація, Переговори і Продажі, Емоційний
Інтелект, Навички стресостійкості, Управління Персоналом,
Лідерство.
Тема доповіді «Управління змінами»:
1. Природа змін.
2. Причини опору змінам.
3. Способи зменшення опору в період змін.
4. Моделі управління змінами.
5. Гнучкість, як важлива управлінська компетентність в період змін.
6. Типова емоційна реакція людини на процес змін.
7. Способи збереження психо-емоційної рівноваги в період змін.

4. Наталія Остап’юк
Доктор економічних наук, професор,
сертифікований аудитор, завідувач кафедри
обліку і аудиту (Університет банківської
справи Національного банку України),
керівник проектів з підтримки малого бізнесу
та
консультативного
супроводження
бухгалтерського обліку (до 30 чоловік в
підпорядкуванні).
Стаж в галузі обліку та аудиту – 15
років.
Досвід:
 Відновлення бухгалтерського обліку, проведення аудиту;
 Проведення судово-економічних експертиз (за призначенням
органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України);
 Проведення тренінгів, підбір обліково-фінансового персоналу;
 Ведення справ про банкрутство та реструктуризацію
заборгованості українських фінансово-промислових груп;
 Представлення інтересів клієнтів у судах різної інстанції за
податковими спорами;
 Автор навчально-методичної літератури.
Теми доповіді «Управління податковими ризиками з ПДВ»:
1. Оновлений Податковий кодекс: особливості ПДВ.
2. Нові умови реєстрації платником ПДВ.
3. Податкові накладні: порядок роботи з 01.01.2015 р.
4. Правила роботи з Єдиним реєстром податкових накладних.
5. Особливості формування податкового кредиту та податкових
зобов’язань з ПДВ.
6. Електронне адміністрування ПДВ.
7. Звітність з ПДВ та особливості бюджетного відшкодування.

