Анонс ceMiHapy <<Регiональна Копвепцiя Пан-€вро-Мед: tloBi мож.llивtlс,l,i
для eKcrropTepiB Харкiвщини. ЗмiIIи траrrсферIIого цillоуr,вореIIIIя },
2018 роцi>> в рамках проекту <<Абетка експортера - 2018>
13 вереспя 2018 року у рамках проекту <Абетка експортера-2018> за
участi Олени Омельченко, адвоката, керiвника практики мiжнародноi торгiвлi
IОФ <Iл.irяшев та Партнери>>, успiшних експортерiв Харкiвщини, керiвrrикiв
пiдроздiлiв: управлiння аудиту ГУ ДФС у Харкiвськiй областi, управлittIlя
адмiнiстрування митних платежiв та мит}Iо-тарифrrого регулIованнri
ХаркiвсъкоТ митницi ДФС, Харкiвського угiравлiння Офiсу великих платникiв
податкiв ДФС вiдбудеться безкоштовний ceMiHap. Проект програми за
IIосиланням.

Цiльова ачдиторiя: представники пiдприемств малого та середнього
бiзнесу XapKiBcbKoT областi, менеджери вiддiлiв збуту, суб'ск,ги
пiдприемницькоТ дiяльностi фiзичнi особи пiдприемцi, що зацiкавленi l]
активнiй присутностi власноi продукцii на зовнiшrriх риFIках.
ках захо
екти пiдпоиемнишькоi дiяльностi дiз

} переваги з 1 лютого 2018 року для украТнських пiдприсмств-експортерiв

пiсля при€днання нашоТ держави до Регiональноi Конвенцii про Пан-евроСередземноморськi преференцiйнi правила походжеIIIш;
} алгоритм дiй експортера-початкiвця для отримання в структурних
пiдроздiлах митницi сертифiкату EUR. 1 ;
} критерii визначення контрольованоТ операцii вiдповiдно до норм
Податкового кодексу Украiни;
} розрахунок цiни контрольованоi операцii за принципом ((витягIIутоТ руки>;
} кроки на шляху до ефективноТ спiвпрацi з iноземцими партнерами, зокрема, з
краiн, що перебуваrоть у фокусi розвитку Еrtсrrортноi_gтратегiТ YKpaTHl:l
(Швейцарська Конфедерацiя, Iндiя) вiд успiшцих експортерiв регiоrrу.

VIiсце проведення: Харкiвський нацiональний _gконоп,tiчrrилi унiв9рситр1
iMeHi Семена Кузнеця (м. XapKiB, просп. Науки,9-А, головний корпус, ауд. А4).
участь безкоштовна.
Запрошусмо представникiв цiльовоi аудиторii взяти участь у ceMiHapi,
Реестрацiя учасникiв буде здiйснIоватися на пiдставi даних, надаFIих в
електроннiй заявцi, яка доступна за
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з квimня 2017 року, з меmою
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пidButoyeHHst piBHsL
поiнфорл,tованосmi mоваровuробнuкiв pezioHy ъцоdо провеdення проmяzол4 року'
лtiэtснароdнuх вl]сmqвок, ярл4арок !епарmалленm започаmкував форлtування mа
розсuлку dайdжесmу кВuсmuвково-ярмuрковi захоdu в KpaiHux - mорzовельнuх

ПаРmНеРuх Украiнu>, Пропону€Jио
оmрuл4ання,
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Парmнерu проекmу: Головне управлiння !ерэtсавноi' фiскальноi' слуэrcбч у
ХаркiвськiЙ обласmi, XapKiBcbKa mор2ово-прол4uслова палаmа, XapKiBcbt<e
управлiння Офiсу велuкuх плаmнuкiв поdаmкiв !ерэtсавноi' фiскальноi' слуасбu,
ХаркiвськuЙ нацiональнuй еконол,tiчнuй унiверсumеm iлленi Сел,tена Кузнеlуя,
XapKiBcbKa л4umнuL|я ДФС, Нацiональнuй науковuй L|eHlпp кIнсmuпэупl
ллеmролоеii>, Головне управлiння сmаmuсmuкu у ХаркiвськiЙ обласmi,
lПкХаркiвськuЙ рееiональнuй науково-вuробнuчuй ценmр сmанdарmuзаtlii,
л4еmроло е ii' mа
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ДЕПАРТАМЕНТ З ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI РЕГIОНУ
xApKIBcbKoi оБлАсноi дв рждвноt Адм I н lстрдцri

хАркIвський нАцIонАльний ЕкономIчний унIвЕрситЕт
iMeHi СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

cEMIHAP
в рамках реалiзацiТ проекту <<Абетка експортера

-

201В>

<<Регiональна Конвенцiя Пан-€вро-Мед: HoBi можливостi
лля експортерiв Ха pKi вщ ини.
Змiни трансферного цiноутворення у 2О18 роцi>>
13 вересня 2О18 року

м. XapKiB

Мiсце проведення:
головниЙ корпус Харкiвського нацiонального економiчного унiверситету
iMeHi Семена Кузнеця, головний корпус/ ауд. А4 (м. XapKiB, пр. Науки, 9-А)
flaTa та час проведення: 1З вересня 201В року з

160О

до

1ВOО

Мета заходу:
1.

-

пiдвищення рiвня обiзнаностi експортерiв Харкiвщини шодо:
переваг для суб'ектiв господарювання пiсля приеднання УкраТни до
РегiональноТ КонвенцiТ про пан-€вро-Середземноморськi
преференцiйнi
правила походження;

експортера-початкiвця для отримання в структурних
пiдроздiлах митницi сертифiкату EUR.1 та EUR-MED;
КрИтерiТв визначення контрольованоТ операцiТ вiдповiдно до норм
Податкового кодексу УкраТн и ;
розрахунку цiни контрольованоТ операцiТ за принц4пом <<витягнутоТ

алгоритму

руки

2.

дiй

>>.

отримання навичок формування та реалiзацiТ експортних
розвитку вiд успiшних експортерiв XapKiBcbKoT областi

Учасники:
керiвники пiдприемств малого

та

середнього бiзнесу,

стратегiй

якi зацiкавленi

у

розширенi ринкiв збуту, менеджери. вiддiлiв ЗЕД, юристи/
су6'екти пiдприемницькоТ дiяльностi .
фiзичнi особи пiдприсмцi
(opieHToBHa кiлъкiстъ до 50 oci6)

Програма ceMiHapy

кРегiонаЛьна КонВенцiЯ Пан-€врО-Мед: HoBi можливостi для експортерiв
Харкiвtцини.3мi
ркlвщини. змiни трансферного цiночтворення v 2018 роцi>

15:30-16:00

16:00-16:10

ресстрацiя учасн икiв заходу
вiдкритrя ocBiTH ього заходу:

кривицька Надiя Володимирiвна, перший заступник директора
,Щепартаменту з пiдвищення конкурентоспроможностi регiону XapKiBcbKoT
обласноТ держа вноТ адмiн iстрацiТ;

€рмаченКо Володимир €горович, проректор з науково-педагогiчноТ роботи
Харкiвського на цiонал ьного економiч ного ун iверситету iM, Семена Кузнеця

висryпи спiкерiв (модератор

16:10-17:40

аналiтичноТ

та

.Щепартаменту з

облдержадмi нiстрацiТ)

Таймiнг

16:10-16:25

16:25-16:35

16:35-16:45

16:45-17:00

17:00-17:15

-

Щригайло Олег Олексiйович, начальник вiддiлу
п роектно-а нал iтич ного упра вл iH ня
пiдвищення
конкурентоспроможностi регiону

презентацiйноТ роботи

Питання

Спiкер

1. Конвенцiя Пан-€вро-Мед:
1.1.
застосування

Олена Леонiдiвна Омельченко, адвокат,

Практика

керiвник практики мiжнародноТ
переваг принципу дiагональноТ
торгiвлi ЮФ кlлляшев та
Партнери>
кумуляцiТ за Конвенцiю. 3мiни в
(Skvpe - вiдеоконфеоен r_riя )
процедурi експорту ToBapiB
1.2.Процедура

отримання
сертифiкату EUR.1, EUR-M ED

,Щмитро Олексiйович Синельников,
начальник вiддiлу митно-тарифного

регулювання управлiння адмiнiстрування
митних платежiв та митно-тарифного
регулювання XapKiBcbKoT митницi ДФС
Вiдповiдi на питання учасникiв ceMiHapy
2. 3мiни
нормативноТ бази Володимир Вiкторович Кобзев,
стосовно
трансферного начальник
вiддiлу
перевiрок
цiноутворення у 2018 роцi в трансфертного цiноутворення управлiння
YKpaTHi
зудиту ГУ ДФС у Харкiвськiй областi
2.1. Розрахунок цiни
контрол ьова ноТ опера цiТ за
принципом ( витягнутоТ руки

Марина СергiIвна Красножон, начальник

вiддiлу перевiрок трансфертного
цiноутворення та фiнансових операцiй

>

Харкiвського управлiння Офiсу великих
платникiв податкiв .ЩФС

Представники успiшного

експортера

Харкiвщини:

2.3.
L7zL5-L7z45

Перспективи

- АТ кНовиЙ Стиль>;

залучення

регiонального бiзнесу до

европейських

та

глобальних

лан цюжкiв доданоТ BapTocTi

17:45-17:55

17:55-18:00

-

ТОВ <Тубний

завод>;

t

- Фабрика <BapiaHT> ТОВ;

ТОВ
ТОВ
- ТОВ
- ТОВ
- ТОВ
- ТОВ
-

кВасищевський завод рослинних олiЙ>;

<ТорговиЙ дiм <Нертус>;
кПаритет-Агро>;
кКарболайн>;

ХФП кЗдоров'я народуU
<УкраТнська деревновугiльна компанiя>

Вiдповiдi на питання учасникiв ceMiHapy
Пiдведення пiдсумкiв заходу

