Перелік питань з безкоштовних індивідуальних консультацій

Юридичні питання
-

Договірні відносини з контрагентами (зокрема і нерезидентами)
Податкове планування, особливості митного регулювання (включно із застосуванням
норм економічної частини угоди про Асоціацію)
Вирішення спорів
Питання, пов’язані з медичним та фармацевтичним регулюванням
Укладення господарських та цивільних договорів
Виконання договорів, порушення, відповідальність за порушення, оцінка судових
перспектив
Судові спори:

-

Досудове врегулювання спорів
Стягнення заборгованості із контрагентів
Спори про право власності
Оспорювання договорів
Валютне законодавство:

-

Валютні обмеження, встановлені НБУ
Строки розрахунків по операціям, експорт та імпорт товарів, послуг
Основні умови договору зовнішньо-економічної діяльності
Оформлення документів для надання послуг нерезиденту в IT-сфері
Оподаткування операцій з іноземним контрагентом
Відкриття рахунків за кордоном
Все про ФОП
Реєстрація ФОП, припинення ФОП, перехід з однієї системи оподаткування на іншу:

-

Відкриття підприємства, ФОП
Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації
Перелік документів, що необхідно подати для державної реєстрації юридичної особи
Перелік документів, що необхідно подати для державної реєстрації фізичної особи –
підприємця
Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
Постановка суб'єкта підприємницької діяльності на облік у податковій інспекції
Припинення діяльності підприємства, ФОП
Групи платників єдиного податку, звітність, строки подання звітності
Порядок переходу на спрощену систему оподаткування з загальної системи
оподаткування

-

Порядок переходу на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи
оподаткування
Звітність:

-

Звітність та строки подання звітності ФОП на загальній системі оподаткування
Звітність та строки подання звітності ФОП на спрощеній системі оподаткування
Трудове законодавство:

-

Трудове законодавство у ФОП: прийняття, звільнення з роботи згідно КЗпП України
Запис у трудову книжку працівникам, які працюють у ФОП
Повідомлення про оформлення працівника та заключення трудового договору
Перевірка ФОП державною фіскальною службою:

-

Терміни перевірок ФОП
Передача документів на перевірку
Документи, які мають пред'явити працівники ДФС перед початком перевірки
Маркетинг та PR

-

Маркетингова та діджитал стратегія
Контекстна та банерна реклама
Таргетована реклама в соціальних мережах
Онлайн аналітика
SMM стратегія
PR - кампанії в Інтернет
Юзабиліті сайтів
Зовнішня реклама:

-

Все про зовнішню рекламу
Види реклами, виходячи із завдань
Ефективність реклами
Підготовка до розміщення
Особливості креативу і рекламного повідомлення для зовнішньої реклами
Реклама на транспорті (і в метро), в ліфтах
Облік, звітність та оподаткування

-

Перегляд / підготовка облікової політики актуальної для діяльності даного
підприємства
Перегляд та налаштування бухгалтерської бази даних 1С 8.2
Перегляд податкової звітності з податку на прибуток та ПДВ
Трансформація фінансової звітності підготовленої згідно національних стандартів до
фінансової звітності згідно МСФО
Надання інформації щодо звітності при виході на європейський ринок
Облік заробітної плати та кадрове адміністрування:

-

Перегляд та налаштування бухгалтерської бази даних 1С 8.2 ЗУП
Кадровий аудит
Оподаткування:

-

ПДВ
Єдиний податок
Податок на прибуток
Податок на доходи фізичних осіб
Перевірка схем оподаткування
Консультування з питань оподаткування
Висновки із спірних питань оподаткування
Консультації про порядок обліку і сплати податків і зборів
Консультації з питань усунення подвійного оподаткування при ЗЕД
Адміністративне та судове оскарження актів ДФС
Систематизація бізнесу

-

Систематизація роботи в компанії
Як зробити прозорішим управління?
Способи вмотивування керівників
Прорахування точки беззбитковості
Створення плану доходу для компанії
Визначення вузького місця в компанії
Введення в посаду Виконавчого директора
Контролювання працівників віддалено
Автоматизація компанії, перші кроки
Побудування керуючої компанії
Розподіл функцій між власниками
Створення стратегії компанії та введення в неї ТОПів?
Зовнішні ринки
Просування товарів українськими підприємцями в інших країнах:

-

Договірні відносини з контрагентами (зокрема і нерезидентами)
Податкове планування, особливості митного регулювання (включно із застосуванням
норм економічної частини угоди про Асоціацію)
Строки розрахунків по операціям, експорт та імпорт товарів, послуг
Основні умови договору зовнішньо-економічної діяльності
Оформлення документів для надання послуг нерезиденту в IT-сфері
Оподаткування операцій з іноземним контрагентом
Відкриття рахунків за кордоном
Надання інформації щодо звітності при виході на європейський ринок
Надання допомоги в пошуку контактів в інших країнах (Польщі, Естонії, Литві, Латвії,
Угорщині) для просування, продажу товарів
Надання інформації про систему оподаткування, реєстрацію компанії, ведення
бухгалтерського обліку в інших країнах (Польщі, Естонії, Литві, Латвії, Угорщині)

ПАРТНЕРИ
З індивідуальних консультацій

