путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

ПЕРЕлік ТЕМ МАТЕРіАЛіВ, ОПУБЛіКОВАНиХ у ГАЗЕТі «БАЛАНС-АГРО»
у першому півріччі 2019 року
Найменування теми
РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

Загальні питання щодо оподаткування
Єдиний соціальний внесок
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Єдиний податок
ПОДАТКИ І ЗБОРИ

ПДВ
Акцизний збір
Податок на прибуток підприємств
ПДФО
Податки на майно
Рентні платежі
Збір за забруднення навколишнього
середовища
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Організація і ведення бухгалтерського обліку
Виправлення помилок
Фінансова звітність
Управлінський облік
Облік у галузях сільського господарства
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БУХОБЛІКУ

Документальне забезпечення записів
у бухобліку
ТТН, дорожні листи
Типові форми обліку
БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ (БА)

Облік сільгосппродукції
Довгострокові БА
Короткострокові БА
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Облік основних засобів та їх поліпшень
Транспорт на підприємстві
ОРЕНДА ЗЕМЛІ та МАЙНА

Оренда землі та земельних паїв
Оренда майна і майнових паїв
Суборенда основних засобів
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Грошова оцінка землі
Правові питання
ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси
ОПЛАТА ПРАЦІ та ІНШІ ВИПЛАТИ

Основна заробітна плата
Відпустки та їх оплата
Компенсаційні та заохочувальні виплати
Індексація, компенсація зарплати
Виплати за цивільно-правовими
договорами
РОЗРАХУНКИ І ГРОШОВий обіг

Касові операції
Застосування РРО, КОРО, РК
Розрахунки з покупцями і замовниками
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з учасниками (дивіденди)
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№
стор.
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25

№
стор.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
25
Нерозподілений прибуток
25
види ДОПОМОГи, ПОЖЕРТВУВАННЯ
25
Державна підтримка сільгосппідприємств
25
Путівки
25
КРЕДИТИ І ПОЗИКОВІ кошти
25
Поворотна і безповоротна фінансова допомога
25
зЕД
25
Експортні та імпортні операції
25
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
25
Кадрове діловодство
25
Матеріальна і дисциплінарна відповідальність 26
Трудові правовідносини
26
ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
26
Облік витрат
26
Виробництво сільгосппродукції
26
Надання послуг
26
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
26
Створення, реорганізація і ліквідація
26
підприємства
Господарські договори
26
Претензійно-позовна робота
26
Оформлення, зберігання і знищення
26
документів
Штрафні санкції
27
Кримінальна відповідальність
27
Взаємовідносини з органами
27
виконавчої влади
Огляд судової практики
27
Посередницькі договори
27
РОБОТА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
27
Контроль за платниками податків
27
контролюючими органами
ВИДИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
27
Тваринництво
27
Птахівництво
27
Фермерські господарства
27
Сільське господарство
28
Рослинництво
28
ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ
28
Звітність і штрафи до Фонду інвалідів
28
Дозвільна система
28
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
28
Порядок проведення
28
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
28
Індекси інфляції
28
Нормативний калейдоскоп
28
Необхідні цифри
29
Календар бухгалтера
29
Історія успіху
29
Це цікаво знати
29
НЕБУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ
29
Менеджмент на сільгосппідприємствах
29
Бізнес-планування
29
Найменування теми

для успішних професіоналів

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

ПЕРЕлік МАТЕРіАЛіВ, ОПУБЛіКОВАНиХ у ГАЗЕТі «БАЛАНС-АГРО»
у першому півріччі 2019 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
Загальні питання щодо оподаткування
Консультації

Що змінилося у справлянні податків
у 2019 році

1-2

8

Соцгарантії-2019 та їх вплив на базові
показники

1-2

15

Податки і збори в Україні: види
і платники

4-1

2

Що потрібно знати платникові ПДВ
про електронний кабінет

9

15

Маєте податкові пільги? Відзвітуйте
за них

12

22

Єдиний соціальний внесок
Консультації

Порядок заповнення і подання форми № Д5

5

29

Єдиний податок
Нормативні документи
Лист Державної фіскальної
служби України від 12.12.18 р.
№ 40207/6/99-99-12-02-03-15
(з коментарем)
1-2

6

Лист Державної фіскальної
служби України від 14.01.19 р.
№ 1005/7/99-99-12-01-05-17

«Про визначення бази обк ладення
єдиним податком для платників четвертої групи»

баланс-агро для успішних професіоналів

5

6

Подаємо звітність з єдиного податку

5

9

Розраховуємо частку сільгосптоваровиробництва

5

14

За які землі єдинники четвертої групи повинні платити земельний податок?

5

23

Як скласти декларацію єдиннику третьої групи

12

12

Оподаткування коштів державної під17-18
тримки

37

Як передати посіви від старого орен22-23
даря новому

40

Чи потрібно включати до декларації
єдинника четвертої групи землі під
госпдворами?

13

30

З 1 січня підприємство перейшло на
сплату єдиного податку в третій групі:
як оподатковуються перехідні операції?

16

30

Чи вк лючати в дек ларацію є динника четвертої групи землі, що викорис товуються за договором про
спільне вирощування сільгосппро
дукції?

24

15

ПДВ
6-7

4

13

5

5

2

Консультації

Єдиний податок для платників четвертої групи: об'єкт і база оподаткування

Земельний податок і єдиний податок
для платників четвертої групи: база
оподаткування – 2019

ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Лист Державної фіскальної
служби України від 13.03.19 р.
№ 11803/6-99-99-12-02-03-15

«Щодо заповнення декларації платника єдиного податку четвертої групи»

№
№
вид. стор.

Відповіді на запитання

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

«Про визначення бази оподаткування
єдинниками четвертої групи»

Найменування публікації
або короткий зміст

Нормативні документи
Наказ Міністерства фінансів
України від 11.03.19 р. № 105
(з коментарем)

«Про затверд женні Узагальнюючої
податкової консультації щодо обкладення податком на додану вартість
операцій з вивезення за межі митної
території України в митному режимі
експорту соєвих бобів і насіння сурі14-15
пиці або ріпака»
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путівник за перше півріччя 2019 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Консультації

Вибираємо квартальний період з ПДВ
на 2019 рік

1-2

25

Складаємо розрахунки коригування за
новими правилами. Частина 4

1-2

26

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Унесено чергові зміни до порядку
зупинки реєстрації ПН/РК

20

5

Балансова вартість основного засобу
як база обкладення ПДВ: як не переплатити зайвого

20

7

Продаж землі разом з нерухомістю:
чи буде ПДВ?

20

15

Складаємо розрахунки коригування
до зведених податкових накладних.
Частина 5

3

12

Визначаємо коди товарів і пос луг
у податковій накладній

Терміново потрібні ТМЦ? Візьміть їх
у позику

21

6

4-1

7

Відображення деяких операцій у додатку 5 до декларації з ПДВ

21

14

Зупинено реєстрацію ПН: способи захисту прав покупця

21

20

Реєс трація податкових нак ладних
і розрахунків коригування в ЄРПН

21-1

13

Ліквідація основних засобів: коли не
нараховуємо податкові зобов'язання з ПДВ?

21-1

30

Реєс трація ПН/РК в ЄРПН: с троки
і відповідальність
Як визначити дату виникнення податкових зобов'язань і податкового
кредиту
Коли подавати і як заповнювати
таблицю даних платника ПДВ
Що потрібно робити, якщо заблоковано ПН/РК

4-1

4-1
4
4

Експорт сільгосппродукції: оподаткування недостач

4

Ліквідація основних засобів: оподаткування та облік

7-1

Як заявити бюджетне відшкодування ПДВ

8

Здійснюєте звільнені від ПДВ операції? Ск ладіть правильно податкову
накладну

8

8

9
13
17
21
20
9

15

Адміноскарження рішення про відмову в реєстрації ПН/РК: як треба
діяти

8

18

Оскарження відмови в реєс трації
ПН/РК: судовий порядок

9

22

Податкова накладна від А до Я

11-1

25

Реєстрація платників ПДВ: відповіді на
актуальні запитання

13

9

Оренда сільгосптехніки: нюанси об14-15
кладення ПДВ

20
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26

Недостача та убуток зерна: порядок
оподаткування
22-23

8

Як передати посіви від старого орендаря новому
22-23

40

Актуальні запитання щодо складання
ПН та РК

11

24

Відповіді на запитання

Як оподаткувати недос тачу зерна,
відвантаженого на експорт?
14-15

58

У яких випадках податковий орган
може анулювати реєстрацію платника
ПДВ?
14-15

60

Як скласти розрахунок коригування,
якщо один товар повертається, а відвантажується – інший?

19

25

Чи нараховувати ПДВ при відшкодуванні пос луг мобільного зв'язку
працівниками?

19

27

Податкова накладна помилково складена на неплатника ПДВ: як виправити?

19

28

«Нова пошта» відшкодовує вартість
загубленого товару: чи треба нараховувати ПДВ?

19

29

Імпорт товарів: обк ла дення ПДВ
14-15
і бухоблік

38

Оподатк ування коштів державної
17-18
підтримки

37

З 26 квітня програма М.Е.doc інформує платника ПДВ про вірогідність
блокування його ПН/РК

Куди звернутися платникові ПДВ для
правильного визначення коду товару
або послуги?

20

28

19

3

Як правильно анулювати помилкову
податкову накладну

19

12

Як у податковій накладній одночасно виправити помилку в коді товару
і зменшити ціну?

21

27
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для успішних професіоналів

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Акцизний збір

№
№
вид. стор.

Заповнюємо звітніс ть із плати за
землю

Консультації
47

Пальне-2019: ак т уальні проблеми
і поради щодо їх вирішення

12

20

Відповіді на запитання

24

6-7

56

Свердловина на сільгосппідприємстві:
які податки сплачувати

9

9

Звітуємо за рентною платою за надра

12

16

Подаємо декларацію з рентної плати
за воду

16

6

Рентні платежі

Ліцензія на зберігання пального: біль17-18
ше запитань, ніж відповідей

Чому треба отримувати ліцензію на
право зберігання пального, якщо
об’єми зберігання невеликі?

Найменування публікації
або короткий зміст

17

Податок на прибуток підприємств
Консультації

Консультації

Який коефіцієнт рентабельності застосовується для визначення рентної плати за підземні води в 2019
році
17-18

Подаємо дек ларацію з податку на
прибуток за 2018 рік

6-7

51

Декларація з податку на прибуток за
I квартал 2019 року

Збір за забруднення
навколишнього середовища

12

4

Консультації

Оподатк ування коштів державної
17-18
підтримки

37

Свердловина на сільгосппідприємстві:
які податки сплачувати

ПДФО

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Організація і ведення
бухгалтерського обліку

Лист Державної фіскальної служби
України від 05.12.18 р. № 39467/6/9999-13-01-01-15 (з коментарем)

«Про заповнення форми № 1ДФ при
застосуванні коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПК»

Правила й особливості заповнення
і подання форми № 1ДФ
Актуальні запитання заповнення форми № 1ДФ

Виконання обов'язків підзвітної особи:
послідовність дій
3

1-2
3
12

Як виплатити орендну плату в разі
14-15
смерті орендодавця

4

15
25
9
48

Податки на майно
Консультації

Плата за землю – 2019

5

19

За які землі єдинники четвертої групи повинні платити земельний податок?

5

23

Податок на нерухомість: хто і як платить

5

24

Затверджено нову форму Декларації
з податку на нерухомість: за якою
формою звітувати на 2019 рік?

6-7

2

баланс-агро для успішних професіоналів

9

9

13-1

31

Довідкова інформація

Консультації

Соцгарантії-2019 та їх вплив на базові
показники

2

Консультації

Особливості обліку загальновиробничих ви т р ат на сі льго сппі дп р и
ємстві
Норми убутку зерна
Фінзвітність за 2018 рік: загальні вимоги
Засоби індивідуального захисту працівників: оподаткування та облік
Бухгалтерська дискусія: чи потрібно
записувати в посадових інструкціях
роботу з читання нормативки, журналів?
Готуємо сільгосптехніку до польових
робіт: облік ремонтів
Списуємо загиблі посіви
Витрати на обробк у поля, яке не
почали засівати: обліково-податкові
наслідки
Облік витрат машинно-тракторного
парку підприємства
Облік витрат майбутніх періодів

3

6

4-1

46

6-7

5

8

4

9

6

10-11

3

10-11

14

10-11

20

10-11

23

13-1

2
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путівник за перше півріччя 2019 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Переоцінка основних засобів: основні
13-1
правила та облік
Операційна оренда сільгосптехніки:
14-15
бухоблік і розрахунки сторін
Витрачаєте ПММ на роботу сільгосп16
техніки? Рівняємося на норми
О тримали кошти держпідтримки:
17-18
бухоблік на прикладах

7
21
2
39

Відповіді на запитання

Як обліковувати витрати підприємства
на ремонт доріг населеного пункту?
Пі дприємс т во ви добуває воду зі
свердловини для власних потреб: чи
потрібно переходити на МСФЗ?

1-2

9

45

31

Виправлення помилок
Консультації

Помилки у фінзвітності минулих років:
правила виправлення
Виправлення помилок у бухгалтерському обліку

Типові та спеціалізовані форми первинних документів на сільгосппідприємствах

4-1

31

Строки зберігання бухгалтерської документації

4-1

36

Весняна сівба: документування та об10-11
лік витрат

8

Загальні правила роботи з первинними документами: пам'ятка для бухгалтера

11-1

2

Порядок подання звітності про грошові кошти, видані під звіт

11-1

15

21-1

6

Хто може вести бухоблік на підприємстві

18-1

2

Порядок передачі справ у разі зміни
бухгалтера

18-1

15

Хто підписуватиме касові документи
в період відсутності бухгалтера

18-1

28

Первинка трирічної давності, не перевірена фіскалами: знищувати чи ні?

18-1

32

3

32

11-1

9

Загальні правила роботи з первинними документами: пам'ятка для бухгалтера

11-1

2

Порядок подання звітності про грошові кошти, видані під звіт

11-1

15

24

8

6-7

8

6-7

13

6-7

18

6-7

24

6-7

31

Оформлення Т ТН: на що звернути
увагу

6-7

36

Типові форми обліку

Відповіді на запитання

Наскільки деталізувати інформацію
в акті приймання-передачі давальницької сировини?

ТТН, дорожні листи
Консультації

Консультації

48

Консультації

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ (БА)
13-1

13

Облік сільгосппродукції
Консультації

Відповіді на запитання

WWW.BALANCE.UA

Консультації

22

Звіт про управління: що, хто, як і на6-7
віщо?
Облік у галузях сільського
господарства

22

Документальне забезпечення
записів у бухобліку

11-1

Консультації

Чи існують нормативи убутку зерна
в результаті його доробки?

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БУХОБЛІКУ

Бухгалтерська довідка

Консультації

Бухгалтерський облік приросту живої
маси сільгосптварин

№
№
вид. стор.

43

Фінансова звітність
Фінансова звітність СМП
Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»
Форма № 3 «Звіт про рух грошових
коштів»
Форма № 4 «Звіт про власний капітал»
Особливості складання форми № 5
сільгосппідприємствами
Управлінський облік

Найменування публікації
або короткий зміст

6-7

Відповіді на запитання

У ск ладі МШП обліковує ться необоротний актив: як виправити помилку?

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

24

10

Збирання зернових: загальні принци22-23
пи документування та обліку

для успішних професіоналів

4

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Убуток зерна під час доопрацювання:
22-23
як відобразити у бухобліку

14

Ук ладення договору оренди землі:
істотні умови і не тільки

16

11

Бухоблік операцій з переробки зер22-23
нових

18

Внесення змін до договору оренди
землі: все, що слід знати

19

8

А вто мат из ац ія п о с луг е л е ватор а
в конфігурації «бухгалтерія елеватора,
22-23
млина, комбікормового заводу»

23

Розірвання договору оренди землі:
способи захисту орендаря-сільгосп
22-23
виробника

Калькуляція зернових культур

31

22-23

Довгострокові БА
Консультації

Закупівля сільгосптварин у населення:
облік і документування

7-1

12

Консультації

Програма «Бухгалтерія сільськогосподарського підприємс тва»: облік
приросту живої маси тварин

7-1

21

12

10

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Облік основних засобів та їх
поліпшень
Консультації

Чим підтвердити приналежність будівлі до сільськогосподарських будівель і споруд?

2

Як убезпечити себе від припинення
договору оренди землі у разі смерті
14-15
орендодавця?

64

Яким док ументом підтверд ж ує ться перехід права власнос ті на земельну ділянку після смерті орендо14-15
давця?

61

Чи припиняється договір суборенди у разі смерті власника земельної
14-15
ділянки?

62

За який період орендар зобов'яз ан и й ви п лат и т и о р е н д н у п лат у
новому власникові земельної ді14-15
лянки?

63

Оренда майна і майнових паїв
13

30

Балансова вартість основного засобу
як база обкладення ПДВ: як не переплатити зайвого

20

7

«Багатокомпонентний» облік основ
них засобів

21-1

2

Консультації

Договір оренди майна: правила складання

Транспорт на підприємстві
Консультації

Якщо авто підприємства використовує
22-23
засновник-непрацівник

21-1

25

Суборенда основних засобів
Відповіді на запитання

Суборендна плата перевищує орендну: які наслідки?

6-7

61

Де взяти витяг про НГО земельної
ділянки

1-2

31

Показники НГО по областях і коефіцієнти індексації

4-1

28

Не забудьте відновити витяг про НГО
землі

4

2

3

19

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
35

Грошова оцінка землі
Консультації

ОРЕНДА ЗЕМЛІ та МАЙНА
Оренда землі та земельних паїв
Консультації

Земельні торги: долаємо перешкоди,
створені конкурентами

4

25

Як впливає всеукраїнська НГО на
орендну плату

13

15

Операційна оренда сільгосптехніки:
14-15
бухоблік і розрахунки сторін
Як виплатити орендну плату в разі
14-15
смерті орендодавця

баланс-агро для успішних професіоналів

24

Відповіді на запитання

Короткострокові БА
Закупівля сільгосптварин у населення:
облік і документування

Прокурор збільшує орендну плат у
через суд: варіанти захист у орендаря

48

21
48

Правові питання
Консультації

Форс-мажор: коли виникає і як підтвердити

WWW.BALANCE.UA

23

путівник за перше півріччя 2019 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Цільове призначення або використання?
13
Аграрні розписки виходять на міжнародний рівень: топ-10 запитань
19
Як передати посіви від старого орендаря новому
22-23

17
40

За якими документами списувати використані ПММ?
14-15

56

ОПЛАТА ПРАЦІ та ІНШІ ВИПЛАТИ
Основна заробітна плата
Консультації
1-2

15

1-2

35

4-1

14

4-1

18

4

28

Відпустки та їх оплата
Відповіді на запитання

Чи може працівниця піти в декретну
відпустку пізніше дати початку лікарняного?

13

32

Як коригувати відпустковні, якщо підвищувалися оклади?

19

31

19

30

13-1

18

61

Індексація,
компенсація зарплати

12

29

Індексація грошових доходів громадян за лютий 2019 року

8

29

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в лютому 2019 року

8

28

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в березні 2019 року

12

28

Індекс інфляції в Україні в березні
2019 року

16

26

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в квітні 2019 року

16

27

Індексація грошових доходів громадян за квітень 2019 року

16

28

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в травні 2019 року

20

25

Індексація грошових доходів громадян за травень 2019 року

20

26

Якщо заборгованість із зарплати виплачується у червні 2019 року

24

5

Індексація грошових доходів громадян за червень 2019 року

24

6

1-2

47

Консультації

Відповіді на запитання

Виплати за цивільно-правовими
договорами
Консультації

Компенсаційні
та заохочувальні виплати

Бухгалтер за ЦПД

18-1

12

Про практикантів на підприємстві

21-1

21

4-1

39

РОЗРАХУНКИ І ГРОШОВий обіг

Консультації

Касові операції

Допомога з тимчасової непраце
здатності і допомога по вагітності та
пологах у 2019 році

4-1

20

Святкові та неробочі дні 2019 року

4-1

23

WWW.BALANCE.UA

22

Відповіді на запитання

Як індексувати зарплату, якщо працівника перевели на іншу посаду?

Консультації

24

21

Харчування механізаторів: чи обкладати ПДФО?
22-23

Індексація грошових доходів громадян за березень 2019 року

Відповіді на запитання

Відпус ткові-2019: розраховуємо на
прикладах

№
№
вид. стор.

Довідкова інформація

Запаси

Як коригувати відпусткові, якщо працівникові нараховувалася індексація,
доплата до МЗП і лікарняні?

Найменування публікації
або короткий зміст

Заробітна плата за час відрядження
20

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Соцгарантії-2019 та їх вплив на базові
показники
Недоробка з вини роботодавця при
підсумованому обліку робочого
часу
Соцпоказники-2019 та їх вплив на
розміри податків і зборів
Виплати фізособам у 2019 році
Коректний розрахунок годин нез'яв
лень працівників при підсумованому
обліку робочого часу

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

Консультації

Строки зберігання готівки в касі підприємства

для успішних професіоналів

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Виплата дивідендів з каси: як не по10-11
рушити наявне законодавство

57

19

20

КРЕДИТИ І ПОЗИКОВІ кошти
Поворотна і безповоротна
фінансова допомога

Відповіді на запитання

Консультації
19

24

Розрахунки з покупцями
і замовниками
Консультації

Операційна оренда сільгосптехніки:
14-15
бухоблік і розрахунки сторін

21

Розрахунки з підзвітними особами
Консультації

Важливі строки в розрахунках з підзвітними особами

Консультації

Путівки для працівників підприємства

Застосування РРО, КОРО, РК
Чи обов'язково застосовувати РРО, реалізовуючи продукцію рослинництва
безпосередньо з поля?

№
№
вид. стор.

Путівки
46

Відповіді на запитання

Чи можна розрахуватися не зданою
14-15
в банк виручкою?

Найменування публікації
або короткий зміст

4-1

38

Розрахунки з учасниками (дивіденди)
Консультації

О тримали кошти держпідтримки:
бухоблік на прикладах
17-18

39

Державна підтримка сільгосптоваровиробників – 2019
17-18

6

Державна підтримка ФГ і сільгоспкооперативів
17-18

7

Державна підтримка тваринництва
і рибництва
17-18

15

Допомога ФГ на поворотній основі

17-18

24

Компенсація за сільгосптехніку і спецвагони – 2019
17-18

26

Компенсація аграріям банківських
процентів у 2019 році
17-18

30

Виплата дивідендів з каси: як не по10-11
рушити наявне законодавство

46

Державна підтримка садівництва: садівний матеріал і холодильники
17-18

33

Виплата дивідендів: строки, порядок,
10-11
форма

27

Оподаткування коштів державної підтримки
17-18

37

Розподіл прибу тк у ФГ: дивіденди
10-11
чи ні

30

Дивіденди фізособам: оподаткування
10-11
та облік

33

Дивіденди: авансовий внесок з по10-11
датку на прибуток

38

Взаємозалік дивідендів і заборгова10-11
ності засновника

41

Виплата дивідендів нерезидентам

29

14-15

зЕД
Експортні та імпортні операції
Консультації

Імпорт товарів: обк ла дення ПДВ
і бухоблік
14-15

38

Відповіді на запитання

Як оподаткувати недос тачу зерна,
відвантаженого на експорт?
14-15

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Нерозподілений прибуток

Кадрове діловодство

58

Консультації

Консультації

види ДОПОМОГи, ПОЖЕРТВУВАННЯ

Бухгалтерська дискусія: чи потрібно
записувати в посадових інструкціях
роботу з читання нормативки, журналів?

9

6

Державна підтримка
сільгосппідприємств

Робота за сумісництвом на державному сільгосппідприємстві

9

25

Документальне оформлення щорічних
відпусток

11-1

42

Використання та облік нерозподіленого прибутку

7-1

8

Консультації

Державна підтримка аграріїв – 2019

баланс-агро для успішних професіоналів

1-2

21

WWW.BALANCE.UA

25

путівник за перше півріччя 2019 року
Найменування публікації
або короткий зміст

Бухгалтер веде кадровий облік: чи
можливо це?

№
№
вид. стор.
27

37

18-1

19

18-1

35

4-1

23

10

17

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Створення, реорганізація
і ліквідація підприємства

52

Господарські договори
Консультації

7-1

26

8

24

13

23

Договір купівлі-продажу: юридична
площина
7-1
Операції та їх форми
13-1
Договір оренди майна: правила складання
21-1
Якщо авто підприємства використовує
засновник-непрацівник
22-23
Як передати посіви від старого орендаря новому
22-23

16

18

18-1

6

18-1

9

18-1

24

20

20

Претензійно-позовна робота

21-1

21

Консультації

16
27
25
35
40

Відповіді на запитання

У яких випадках договір дарування
коштів підлягає нотаріальному посвідченню?
Чи обов'язково застосовувати досудовий порядок врегулювання спору?

Строки позовної давності для списання безнадійної заборгованості

Облік витрат

6-7

63

21

30

4-1

24

4-1

25

4-1

26

4-1

29

11-1

33

Оформлення, зберігання
і знищення документів

Консультації
3

6

16

2

19

5

Виробництво сільгосппродукції
Консультації

WWW.BALANCE.UA

Оренда транспорту і техніки: а екіпаж
викликали?
14-15

Типовий договір про сімейне ФГ:
вивчаємо разом
22-23

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

26

24

Консультації

Консультації

Облік виробничих процесів у квітникарстві

Чи існують нормативи убутку зерна
в результаті його доробки?
Консультації

18-1

Трудові правовідносини

Особливості обліку загальновиробничих витрат на сільгосппідприємстві
Витрачаєте ПММ на роботу сільгосптехніки? Рівняємося на норми
Дорожній лист як підстава для списання використаного пального

№
№
вид. стор.

Надання послуг

Консультації

Відповідальність за порушення законодавства про працю в 2019 році
Чи обов'язково роботодавцеві укладати колдоговір
Коли можна встановити 24-годинну
робочу зміну
Особливості погодинної оплати праці на роботах різної кваліфікації
у робочих-розрядників
Внутрішнє сумісництво замість наднормових робіт при підсумованому
обліку робочого часу
Посада головного бухгалтера без бухгалтерської служби: чи можливо?
Бухгалтер-сумісник
Хто повинен працювати за тимчасово
відсутнього головбуха?
Організація й оплата праці сезонних
працівників
Про практикантів на підприємстві

Найменування публікації
або короткий зміст

Відповіді на запитання
18-1

Матеріальна і дисциплінарна
відповідальність
Відповідальність бухгалтера
Чий двір, того і хороми: чи відповідає
новий головбух за дії свого попередника
Якщо бухгалтера вимушують виконати
незаконну дію

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

7-1

2

Консультації

Строки і вартість державної реєстрації
прав
Строки і вартість послуг у сфері держреєстрації
Як отримати інформаційну довідку
з Держреєстру речових прав
Накази з основної діяльності –
розпорядчі документи, без яких
не обійтися

для успішних професіоналів

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Господарсько-претензійна діяльність:
як скласти основні документи

11-1

37

Порядок передачі справ у разі зміни
бухгалтера

18-1

15

Первинка трирічної давності, не перевірена фіскалами: знищувати чи ні?

18-1

32

Штрафні санкції

24

16

Кримінальна відповідальність

Прокурор збільшує орендну плату через суд: варіанти захисту орендаря

48

24

2

21

30

13-1

23

Відповіді на запитання

РОБОТА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

Шахрайство в компанії: що потрібно
14-15
знати бізнесу

46

Відповідальність бухгалтера

37

18-1

Консультації

Укладаємо договір управління майном: істотні умови та особливості

Консультації

Чий двір, того й хороми: чи відповідає новий головбух за дії свого
попередника

18-1

19

Якщо бухгалтера примушують виконати незаконну дію

18-1

35

Контроль за платниками податків
контролюючими органами
Відповіді на запитання

Взаємовідносини з органами
виконавчої влади
Запит від ДФС: як реагувати платникові

1-2

46

Чи діє мораторій на перевірки в 2019
році?

6-7

62

Тваринництво
20

17

Відповіді на запитання

Яким є с трок оскарження ППР –
10 робочих чи календарних днів?

Чи може орган держпраці перевіряти
сільгосппідприємство у відсутність
директора?

ВИДИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Консультації

24

16

Огляд судової практики
Консультації

3

13

Судова прак тика за пер евірками
і штрафами Держпраці: короткий до14-15
відник

23

18

Консультації

Державна підтримка сільгосптоваро17-18
виробників – 2019

6

Державна підтримка ФГ і сільгосп17-18
кооперативів

7

Державна підтримка тваринництва
17-18
і рибництва

15

Допомога ФГ на поворотній основі

17-18

24

Компенсація за сільгосптехніку і спец17-18
вагони – 2019

26

Компенсація аграріям банківських
17-18
процентів у 2019 році

30

Птахівництво
Консультації

51

Помилки підприємства, через які матеріально відповідальна особа не відшкодувала збиток: судова практика

16

16

Інспекційні відвідини на підставі анонімного звернення: судова практика

21

17

баланс-агро для успішних професіоналів

Розірвання договору оренди землі:
способи захисту орендаря-сільгосп
22-23
виробника

Посередницькі договори

Яким є с трок оскарження ППР –
10 робочих чи календарних днів?

Від податку за сільгоспбудівлю, яка
використовується в сільгоспдіяльності, звільняється не тільки юрособа:
судова практика

№
№
вид. стор.

Чи обов'язково застосовувати досудовий порядок врегулювання спору?

Відповіді на запитання

Оскарження штрафу за несвоєчасну
реєстрацію помилкової ПН: судова
практика

Найменування публікації
або короткий зміст

Дивіденди: авансовий внесок з по10-11
датку на прибуток

38

Фермерські господарства
Консультації

Розподіл прибу тк у ФГ: дивіденди
10-11
чи ні

30

WWW.BALANCE.UA
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путівник за перше півріччя 2019 року

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Дивіденди фізособам: оподаткування
10-11
та облік

33

Державна підтримка сільгосптоваро17-18
виробників – 2019

6

Державна підтримка ФГ і сільгосп17-18
кооперативів

7

Компенсація за сільгосптехніку і спец17-18
вагони – 2019

26

Компенсація аграріям банківських
17-18
процентів у 2019 році

30

Типовий договір про сімейне ФГ: ви22-23
вчаємо разом

52

Сільське господарство
Консультації

Організація й оплата праці сезонних
працівників

20

20

Рослинництво

7-1

2

Державна підтримка сільгосптоваро17-18
виробників – 2019

6

Державна підтримка ФГ і сільгосп17-18
кооперативів

7

Компенсація за сільгосптехніку і спец17-18
вагони – 2019

26

Компенсація аграріям банківських
17-18
процентів у 2019 році

30

Державна підтримка садівництва: са17-18
дівний матеріал і холодильники

33

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ
Звітність і штрафи
до фонду інвалідів
Консультації

Актуальні запитання щодо звітності до
Фонду соцзахисту інвалідів

8

20

20

4

Дозвільна система
Довідкова інформація
Запит редакції до ДФС

«Щодо ліцензування діяльнос ті зі
зберігання пального»
Консультації

Ліцензія на пальне: кому обов'язково
14-15
отримувати

28

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Порядок проведення
Консультації

Інвентаризація: строки, періодичність,
документування

4-1

40

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Індекси інфляції
Довідкова інформація

Індекс інфляції в Україні в грудні 2018
3
року
Індекс інфляції в Україні в лютому
11-1
2019 року
Індекс інфляції в Україні в квітні 2019
19
року
Індекс інфляції в Україні в травні 2019
24
року
Нормативний калейдоскоп

14
1
7
1

Довідкова інформація

Консультації

Облік виробничих процесів у квітникарстві

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

42

Розміщено 35 планів перевірок на 2019
рік і затверджено план здійснення
комплексних заходів держнагляду
(контролю)
1-2
Мораторій на продаж сільгоспземель
продовжено до 2020 року. Проведено Всеукраїнську НГО земель сільгосппризначення і створено портал
НГО, опубліковано коефіцієнт індексації НГО
3
Тепер реєс трувати сільгосптехніку
буде Держпродспоживслужба
6-7
Виплата зарплати без наявних обмежень: Нацбанк змінив Положення
про касові операції
8
Нові роз'яснення ДФС у ЗІР
9
Звіт про управління подавати до ДФС
не потрібно!
9
Змінено порядок держпідтримки тваринництва
10-11
Про право бухгалтерів на отримання
додаткових відпусток за двома підставами. Нові роз'яснення ДФС у ЗІР
12
Доступна онлайн-реєстрація земельних ділянок. Оподаткування коштів,
витрачених працівником на госппотреби підприємства: роз'яснення
Мінфіну. ДФС визнала: власні кошти
працівника, витрачені на госппотреби
підприємства, не є його доходом
14-15
Нормативи втрат нафтопродук тів
у результаті випаровування: оприлюднений проект
14-15

для успішних професіоналів

2

2
3

2
4
5
2

2

4

6

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2019 року

№ 24 (636), 24 червня 2019 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Як розрахувати податки із заробітної плати: приклади від ДФС. Упроваджено оформлення і анулювання
дозволу на спецводокорис т ування
14-15
в онлайн-режимі
Картка «ключ до рахунка» вважається корпоративною: роз'яснення НБУ.
З 03.06.19 р. для отримання готівки
в банку потрібно подавати підтвердні
19
документи
Постанова № 295 про інспекційні відвідини Держпраці визнано нечинною.
Норми природних втрат зерна при
зберіганні: проект від Мінагрополі20
тики
Затверджено Типову форму договору
(декларації) про створення сімейного ФГ. Про електронне адміністрування реалізації пального і спирту
21
етилового
З 1 липня знизиться неоподатковувана
вартість товарів у міжнародних відправленнях. Відстрочено штрафування за діяльність зі зберігання пального
без ліцензії та визначено форму заяв
22-23
на її отримання
Відстрочено штрафування за діяльність зі зберігання пального без ліцензії та визначено форму заяв на її
22-23
отримання
Необхідні цифри

7

2

2

цифри
1-2
цифри
13
цифри
17-18
цифри
21
Календар бухгалтера

баланс-агро для успішних професіоналів

Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у березні 2019 року

9

2

Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у квітні 2019 року

13

3

Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
17-18
платежів у травні 2019 року

4

Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у червні 2019 року

3

21

Історія успіху
Як бухгалтерові знайти роботу своєї
22-23
мрії

4

56

Це цікаво знати
Довідкова інформація

2

2

Тести для самоконтролю

7-1

31

Бухгалтерський кросворд

13-1

32

Сучасний бухгалтерський розмовник

18-1

45

Перевірте свої знання за допомогою
публікацій «БАЛАНС-АГРО» у травні

20

29

Перевірте свої знання за допомогою
публікацій «БАЛАНС-АГРО» у червні

24

30

НЕБУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ
3
2
3
2

Менеджмент
на сільгосппідприємствах
Консультації

Показник EBITDA: як і коли використовувати

4

4

4

4

Бізнес-планування

Довідкова інформація

Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у січні 2019 року

№
№
вид. стор.

Консультації

Довідкова інформація

Корисні
Корисні
Корисні
Корисні

Найменування публікації
або короткий зміст

Консультації
1-2

4

Показник EBITDA: як і коли використовувати
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