ЦЕНТР БІЗНЕС-ОСВІТИ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЖКГ

Основні питання семінару-практикуму на тему:
ВАЖЛИВІ АКЦЕНТИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
ЖКГ-2018. ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ
1. ЗМІНИ В ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В 2018 РОЦІ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ.
1.1. Основні зміни в закон про бухоблік в 2018 році. Які підприємства
зобов’язані перейти на ведення обліку за МСФЗ? Для яких підприємств
обов’язковий аудит? Які підприємства зобов’язані публікувати звітність з
аудиторським висновком?
1.2. Особливості обліку внесків органами місцевого самоврядування активами
чи коштами до Статутного капіталу комунальних підприємств.
1.3. Підводні камені обліку цільового фінансування, включаючи субсидії,
капітальні та поточні трансферти, дотації. ПДВ по таких операціях. Суттєві зміни
щодо обліку субсидій в 2018 році.
1.4. Облік витрат за кредитами.
1.5. Особливості прийняття рішення та облік списання з балансу житлових будинків
2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. ЗМІНИ 2018 РОКУ
2.1. Основні принципи розрахунку податку на прибуток на підставі даних
фінансової звітності. Особливості оподаткування та відмінності в оподаткуванні
для «великих» і «не великих» платників. Зміни 2018 року
2.2. Загальні правила розрахунку оподатковуваного прибутку з використанням
"податкових різниць". Останні роз’яснення контролюючих органів.
2.3. Перенесення збитків попередніх періодів.
2.4. Облік доходів та витрат, помилково не врахованих (надмірно
врахованих) в 2017 році. Порядок і форма подання уточнюючих розрахунків
(декларації), застосування різниць.
3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. НОВІ КРИТЕРІЇ РИЗИКІВ, НОВИЙ
ПОРЯДОК БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ.
3.1. Зміни 2018 року в ПКУ по ПДВ, реєстрації податкових накладних та РК,
Електронне ПДВ-адміністрування.
3.2. Особливості формування податкового кредиту за касовим методом для
підприємств енергетичної галузі. Останні роз’яснення ДФС щодо застосування
касового методу підприємствами ЖКГ.
3.3. Особливості оформлення податкових накладних в рамках електронного
адміністрування та відображення в обліку. Призупинення реєстрації податкових
накладних по-новому. Нові критерії ризику при призупиненні реєстрації податкових
накладних.
3.4. Податковий кредит при придбанні основних засобів за рахунок капітальних та
поточних трансфертів, придбаних за рахунок коштів, внесених в Статутний капітал.
4. НОВИНИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖКГ В 2018 РОЦІ
4.1. Цивільно-правові та трудові договори.
4.2. Колдоговір – хрестоматія оплати праці на підприємствах ЖКГ.
4.3. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в 2018р. та їх влив на
оподаткування виплат працівникам. Формування тарифних сіток і застосування
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прожиткового мінімуму. Чи потрібно змінювати штатний розпис в зв’язку зі зміною
прожиткового мінімуму? Як впливає прожитковий мінімум та мінімальна зарплата
на оплату праці на підприємствах ЖКГ.
4.4. Новини ПДФО. На які аспекти звернути особливу увагу?
4.5. ЄСВ 2018 р. База оподаткування. Мінімальні та максимальні платежі.
4.6. Як підготуватися та на які моменти необхідно звернути особливу увагу,
якщо ви потрапили в план перевірки Держпраці.
5. ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІНРЕГІОНУ
5.1. Методика визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та
заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних
послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними
системами опалення та/або гарячого водопостачання.
5.2. Методіка розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі
комунальних послуг.
5.3. Порядок оснащення будівель лічильниками теплової еннергії.
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