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№ ________________
на №

від _____________

Начальнику управління (відділу,сектору)
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Факсограма
На виконання Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2021 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30.12.2015 р. № 1437-р, управління аграрної політики Одеської обласної
державної адміністрації спільно з Українським Центром професійних бухгалтерів
(Метелиця В.М.) організовує в листопаді поточного року навчальні семінари серед
аграрних підприємств.
Для керівників та бухгалтерів аграрного сектору підготовлено семінари на тему:
«Земельно-орендні та трудові відносини, оподаткування, каса».
На семінарі будуть озвучені та прокоментовані наступні питання:
1. БЮДЖЕТ 2019 (проект): мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, податкова
соціальна пільга, неоподатковувана нецільова благодійна допомога, мінімальний
розмір аліментів, підтримка АПК
2. ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ: Кабмін ініціював комплексні
перевірки трудових відносин з 5 жовтня (до кого прийдуть, які штрафи, як
готуватись), недопуск до проведення перевірки інспектора з праці, проведення
документальних перевірок ДФС
3. ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ: увага! новий закон про користування
землями с.г. призначення з 01.01.2019 р., приклад договору оренди землі, зразок
додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки, зразок Заяви на
безготівковий розрахунок орендної плати, зразок Акту дострокової виплати
орендної плати, приклад договору емфітевзису, приклад договору про спільну
діяльність, судова практика орендної плати в натурі, зведена ПН на видачу
продукції, мінімальна база оподаткування ПДВ при реалізації сільгосппродукції
4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ: норми тривалості робочого часу на 2019 рік, зразки
заповнення додатку 1.1 «Матеріальне забезпечення» і 1.2 «Допомога на
поховання» Заяви-розрахунку для виплат ФСС, приклад штатного розпису
коригування середнього заробітку мобілізованого працівника, неповний робочий
час/сумісництво/суміщення, індексація зарплати, строки виплати зарплати, приклад
розрахунку середньоденної зарплати, звільнення працівника з ініціативи
роботодавця, відмова в прийнятті на роботу, працевлаштування інвалідів, Звіт за
кошти з картки, облік використання платіжних карт
5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: нові критерії блокування, продаж товарів
одному покупцю за кількома договорами, зразок наказу про встановлення
звичайних цін, списання безнадійної заборгованості у покупця, довідник для

6.

7.
8.

9.

складання ф. 20-ОПП, уцінка запасів, визначаємо самостійно норми природного
убутку, списання самостійно виготовленої продукції, зразок наказу про
встановлення
природного
убутку/втрат
ТМЦ,
облік
товарного
кредиту/розстрочки платежу за основні засоби, реєстрація ПН/РК на ƩПеревищ,Перевищ,
незастосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН, право на ПК без кодів
товарів/послуг, розблокування помилкової ПН, період відображення РК у звітності,
ПК датою подання на реєстрацію (а не датою реєстрації), різниця ПН та первинних
документів, штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК у договорі, помилково не
зазначено нулі на початку ІПН покупця у ПН, документальне підтвердження
знищення/зруйнування основних засобів, повернення помилкових коштів
ПДФО, ВЗ і ЄСВ: сплата податків при створенні ОТГ із територій суміжних
районів, місце сплати ПДФО і ВЗ при виплаті орендної плати фізособам, голова –
член ФГ, виплата дивідендів членам фермерських господарств, відпустка без
збереження заробітної плати, довідка МСЕК; оподаткування ПДФО товару,
придбаного за кошти працівника; закупівля сільгосппродукції у населення, оренда
автомобіля, питання-відповіді заповнення Звіту з ЄСВ, приклад заповнення нової
таблиці 5 Звіту з ЄСВ, приклад заповнення нового типу 14 графи 10 таблиці 6
Звіту з ЄСВ, зразок наказу про приведення найменувань посад та професій у
відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010, найбільш поширені
помилки у Звіті з ЄСВ, компенсація за невикористану відпустку в день звільнення,
оподаткування доходів членів СВК, договори ЦПХ у Звіті з ЄСВ
ЄДИНИЙ ПОДАТОК 4 ГРУПИ: вибір НГО для сплати ЄП 4 групи, землі для ОСГ
та під господарськими будівлями і дворами, уточнення ЄП 4 групи в разі об’єднання
сільрад в ОТГ
РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ: зарплата готівкою понад 50000 грн.,
заповнення касових документів, ВКО при здачі готівки до банку, зразок Журналу
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, комп’ютерне і
рукописне заповнення ВКО, оприбуткування готівки зі скриньки РРО,
обов’язковість ведення журналу реєстрації касових документів, штраф за
перевищення готівкових обмежень, с.г. продукція з давальницької сировини, нові
штрафи за порушення касових операцій
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: закон про ТОВ і ТДВ: роз’яснення Мін’юсту,
податок на виведений капітал, складські документи на зерно без печатки, ТТН без
печатки, розрахункові документи від ФОП-єдинника

Семінари відбудуться:
- 20 листопада у смт Любашівка, вул. Князя Володимира (був. Радянська),
буд. 105, зал засідань управління агропромислового розвитку Любашівської РДА;
- 21 листопада у м. Одеса, вул. Канатна 83, адмінбудинок облради №2,
конференц-зал на ІІІ поверсі;
- 22 листопада у м. Болграді, проспект Соборний, 149, зал засідань
Болградської райради.
Початок роботи семінарів 11.00. Реєстрація учасників з 10.30. Завершення
роботи 14.00-14.30.
Семінар коштує 550 грн. з учасника. Вартість включає роздатковий матеріал.
Кожен учасник отримує готові рішення для практичної роботи.
Для кожного учасника першого семінару Центру професійних бухгалтерів
(вересень-жовтень 2018 року), вартість на другий семінар (листопад 2018 року) знижено –

500 грн! Для отримання знижки необхідно пред’явити примірник роздаткового матеріалу
першого семінару.
Акція! Для учасників, які відвідали обидва (і перший і другий) семінари Центру
професійних бухгалтерів, вартість третього семінару (лютий 2019 року) замість 600 грн.
залишається зниженою – 500 грн!
При безготівковому розрахунку: завантажити Рахунок-фактуру ТОВ «Смарт
Фінанси» (ЄДРПОУ 42049834) і зазначити в ньому дату та вартість послуг (зі знижкою –
500 грн., без знижки – 550 грн.); здійснити оплату; завантажити Акт прийому-передачі
виконаних робіт; зазначити в Акті власні реквізити, дату складання Акта датою семінару
та вартість послуг; роздрукувати Акт у двох екземплярах, підписати і взяти з собою; на
семінарі надати Акти і забрати свій екземпляр підписаний і з печаткою.

Просимо довести дану інформацію до відома керівників і бухгалтерів
сільгосппідприємств та фермерських господарств району.
Інформацію щодо бажаючих взяти участь у семінарах просимо надати
управлінню аграрної політики до 9 листопада 2018 року за формою:
Прізвище, ім’я, побатькові учасників
семінару

Посада

Назва
господарства,
населеного
пункту

Номер
контактного
телефону
учасника

Де бажають взяти
участь в семінарі
(Одеса, Болград чи
Любашівка)

Інформацію надати на електронну адресу: puga.kateryna@odessa.gov.ua;
aprzerno@odessa.gov.ua
Додаткова інформація за телефонами у Києві: Метелиця Наталія Віталіївна за
тел.: 067-122-07-61, 099- 272-23-62, e-mail: ptalavita@ukr.net.
Додаткова інформація на сайті: http://www.cpau.kiev.ua

Начальник управління

І.М.Петрів

Панчишин Іван Васильович 7-283-327

