ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
Всеукраїнська громадська організація «Спілка податкових консультантів

України» та Науково-консультативна рада ГУ ДФС у Харківській області 02

листопада 2018 року проведуть круглий стіл із актуальних питань оподаткування,

які протягом 2018 року постали перед платниками податків і зборів Харківської
області.

Початок роботи заходу об 11-00.

Програма круглого столу передбачає обговорення таких питань:

1. Порядок реалізації органами ДФС п.20.1.9 ПК щодо призначення та

проведення під час перевірки інвентаризації основних засобів та товарно-

матеріальних цінностей (доповідач – А. Оковита, член кваліфікаційної комісії ВГО

СПКУ).

2. Формування податкового кредиту платниками, які застосовують касовий

метод ( п.198.6 ПК)( доповідач – Л. Рубаненко, керівник групи експертів ВГО СПКУ).

3. Формування витрат приватними нотаріусами та адвокатами з урахуванням

індивідуальних податкових консультацій ГУ ДФС у Харківській області (доповідач –
К. Павлуненко, адвокат, заступник Голови Науково-консультативної ради ГУ ДФС у

Харківській області).

4. Арешт коштів на рахунку платника податків (доповідач – Є.Смичок, Голова

НКР ГУ ДФС у Харківській області, асистент кафедри фінансового права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат
юридичних наук).

5. Момент виконання податкового обовʼязку платника податків (доповідач –

М.Кучерявенко, Перший віце-президент Національної академії правових наук

України, Академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри
фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор).

Круглий стіл традиційно буде проведено в залі Культурно-ділового центру

Корпорації «Консалтингова група «Рубаненко і партнери» за адресою: місто Харків,
вул.Чигирина, будинок 5.

Початок реєстрації о 10-00.

у

Модератори заходу: Заступник Голови Науково-консультативної ради ГУ ДФС

Харківській

області,

керуючий

партнер

з

правових

питань

Корпорації

«Консалтингова група «Рубаненко і партнери», адвокат Катерина Павлуненко та
Голова Східного осередку ВГО СПКУ, директор ТОВ «Фактор-Аудит»
Новікова.

Валентина

Участь безкоштовна.

Для участі в круглому столі треба зателефонувати за номером: 057-728-57-27

або надіслати електронного листа на адресу: spku@ukr.net.

На захід запрошуються фахівці ДФС у Харківській області,

податкові

консультанти, аудитори, адвокати, представники підприємств – платників податків.

