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10.45. – 11.00 Реєстрація учасників 

11.00 – 11.10 Вітальні слова: 

- Манько Валерій , в.о. голови ГУ ДФС у Запорізькій області; 

- Біленко Валерій, голова Ради Запорізької обласної організації Союзу юристів 

України, генеральний Радник Президента World Jurist Alliance, кандидат 

юридичних наук, адвокат; 

- Семенов Максим, заступник голови Ради адвокатів Запорізької області, 

керуючий партнер адвокатського об’єднання «ЛЕГЕС», адвокат;  

- Проніна Світлана, голова громадської ради при ГУ ДФС у Запорізькій області 

11.10 – 11.20 
Організаційні форми адвокатської діяльності 

  

11.20 – 11.40 
Фізична особа підприємець, яка надає правничу допомогу. Відмінності між 

об’єднанням адвокатів та адвокатським об’єднанням. Організація роботи 

адвокатського об’єднання. 

11.40 – 12.00 
Оподаткування доходів адвокатів, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, 

відмінності від оподаткування ФОП. 

12.00 – 12.20 
Особливості оподаткування,  обліку, сплати податків та  єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування  фізичними  особами, які 

здійснюють індивідуально незалежну професійну та одночасно підприємницьку 

діяльність. 

12.20 – 12.40 
Особливості оподаткування,  обліку,   сплати податків та  єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування  фізичними  особами, які 

здійснюють індивідуально незалежну професійну та одночасно є найманими 

працівниками на підприємстві, в установі (організації).  

12.40 – 13.00  
Виконання самозайнятими особами, адвокатськими бюро, адвокатськими 

об’єднаннями функцій податкового агента (ПДФО, ВЗ, ЄСВ). 

 

13.00 – 13.20 
Оподаткування доходу адвокатського об’єднання. Оподаткування доходів адвоката, 

який є учасником адвокатського об’єднання та не перебуває з таким об’єднанням у 

трудових відносинах. Обов’язок щодо сплати єдиного соціального внеску. 

 

13.20 – 13.40 
Прийняття на роботу помічників, секретарів та інших працівників.  

13.40 – 13.50 
Сплата адвокатом–керівником стажування внесків та податків, із суми внеску 

стажистом безпосередньо на користь адвоката-керівника стажування та 

використання таких коштів 

13.50 – 14.00 Вручення сертифікатів та офіційне закриття семінару 

 


