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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Існує безліч суттєвих речей, які ще не винайшли.»
(Джеф Безос)
Актуально

27 Львівський міжнародний BookForum

Підприємства
Львова

БОЇМ. Гастромандри

Нормативноправове
регулювання

Книга обліку доходів

Програми
підтримки бізнесу

«Ін’єкції для відновлення бізнесу»

Анонс

Вебінар "Робота та бізнес у мінливому середовищі"
Балатон фест 2020

Онлайн курси

Почати бізнес. Виробництво кераміки

Книга тижня

Атомні звички (Джеймс Клір)

Актуально

16-20 вересня Львівський міжнародний BookForum традиційно стане
глобальним майданчиком для обговорення суспільно важливих тем, проте
вперше в онлайн-форматі. Фокусна тема цьогорічного фестивалю —
«Перепис населення: знати, хто ми є». Програму формуватимуть 15
тематичних кластерів і спецпроєктів.
Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/XfQRojI
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МІСІЯ Познайомити людей з новими смаками, перенести смаки усього світу
до України, а світу показати Україну смачною.

Підприємства
Львова

Боїм - мандрівник, який збирає у світі гастрономічну мудрість країн і народів
світу, а у Львові втілює весь досвід у смачних продуктах. Саме тому: “Пізнав у
мандрах – зробив у Львові”

Це пряний соус не
надто гострий, в ньому
14 спецій, що
обсмажені в маслі Гхі,
які утворюють
традиційну пряність
Індії – гарам масалу.
Томатний чатні стане
кращим другом м’ясних
страв.

Вагомим складником кожної культури є її Кухня, оскільки традиційні
національні блюда несуть в собі культурний код нації. Саме через відтворення
традиційних рецептів віднайдених у різних кухнях світу БоЇм пропонує
здійснити гастромандрівку світом.
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Кленовий сироп і цибуля для
солодкавості, бурбон і часник для
аромату, чілі для пікантності.
З млинцями.
З рисом.
З сиром.
З хлібцями.
В хот-дог.
В бургер замість котлети.
І навіть з морозивом. Це беконовий
джем, крихітки… тепер з бурбоном!
Підприємства
Львова

Крім того враження від подорожей і нових знайомств народжують нові та
нестандартні поєднання знайомих продуктів, а від того дарують абсолютно
нові смакові враження, що і є основою ГастроМандрів – щоразу ти
повертаєшся новим, збагаченим та з бажанням спробувати ще, щоб пізнати
нове, невідоме, але водночас традиційне та близьке для когось іншого.
Їсти з морозивом, додавати в
десерти, поливати млинці, мастити
на хліб, їсти ложкою з банки.
Класична
солена
карамель
з
додаванням волоських горіхів, які
додають текстури і балансують
солодкий смак горіховим присмаком.
Ідеальна для круасанів, панкейків,
млинців, начинок для солодощів.
Стане ідеальним подарунком для
любителів солодкого і Франції.

Деталі та ознайомлення з повним асортиментом за посиланням: https://www.boim.com.ua/
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Старт Програми «Ін’єкції для відновлення бізнесу»
Програма «Ін’єкції для відновлення бізнесу» спрямована на підтримку малого
і середнього бізнесу та реалізується в рамках проєкту «Центр гендерної
культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді»
за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Програми
підтримки бізнесу
Для малого і середнього бізнесу, якими керують жінки, для відновлення і
розширення їхньої підприємницької діяльності під час та після карантинних
обмежень, пов’язаних з Covid-19.
Участь у Програмі підтримки розвитку бізнесу відкрита для учасниць
Тренінгових програм з розвитку бізнесу, «Бізнес в ЄС» і «Бізнес в турбулентні
часи», які проходили у 2018-2020 роках. Для участі у Тренінговій програмі
«Бізнес у турбулентні часи», яка відбудеться в Харкові у вересні 2020 року,
необхідно пройти реєстрацію за посиланням.
Як взяти участь? Для участі у Програмі потрібно на адресу електронної
пошти womanactual@gmail.com надіслати такі документи:
форму заявки; бюджет; копію витягу із ЄДР; річний фінансовий звіт за 2019
рік; фінансовий звіт за І півріччя 2020 року;
у темі листа необхідно зазначити «Програма фінансової підтримки бізнесу»;
документи можна завантажити за посиланням та уважно ознайомитись
з Інструкцією для заявників.
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З 1 січня 2021 року ФОП не зобов’язані вести Книгу облік доходів (Книгу обліку
доходів та витрат) та реєструвати ці книги в ДПС.
Закон № 786 змінив порядок ведення обліку доходів і витрат самозайнятими
особами, зокрема, відмінено обов’язкове ведення паперових Книг обліку
доходу та витрат, Книг обліку доходів.

Нормативноправове
регулювання

Залежно від обраної системи оподаткування самозайняті особи, починаючи з
1 січня 2021 року, мають вести облік своїх доходів (витрат) у наступний спосіб:
Фізичні особи – підприємці на загальній системі зобов’язані вести облік
доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
Кодекс дозволяє вести облік доходів і витрат в паперовому та/або
електронному вигляді, у тому числі через Електронний кабінет. Типова форма,
за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику. На сьогодні і до
моменту затвердження нової форми Міністерством фінансів України
залишається чинною Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена Наказом
Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 № 481.
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Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані
вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Кодекс дозволяє їм вести
облік доходів і витрат в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі
через Електронний кабінет. Типова форма, за якою здійснюється облік
доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку також визначаються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну фінансову політику. На сьогодні і до моменту
затвердження нової форми Міністерством фінансів України залишається
чинною Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці,
крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які
провадять незалежну професійну діяльність, затверджена Наказом
Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 № 481.

Фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного податку першої і
другої груп та платникам єдиного податку третьої групи, які НЕ є платниками
ПДВ, буде надано право вести облік у довільній формі шляхом помісячного
відображення отриманих доходів. Їм буде дозволено вести облік як у
паперовому так і в електронному вигляді.
Фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного податку третьої
групи, які є платниками ПДВ, буде надано право вести облік у довільній формі
шляхом помісячного відображення доходів та витрат. Їм буде дозволено вести
облік як у паперовому так і в електронному вигляді.
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2020 рік приніс нам нові здивування та виклики. Ніхто з нас не був готовий
саме до таких новин, умов та обмежень. Але чи раніше ми жили в
передбачуваному світі? Ми маємо стратегії виживання та успіху в мінливих,
непередбачуваних, не повністю відомих умовах. Ці стратегії здебільшого
використовуються підприємцями підсвідомо, як відповідь на виклики ринку чи
термінове «тушіння пожеж».
Настав час провести інвентаризацію успішних підходів до мислення та дій,
стратегічних напрямків розвитку особистості та бізнесу у мінливому
середовищі. Запрошуємо до обговорення реальних ідей для виживання та
розвитку в часи невизначеності. Якщо ви не будете дивитися на бізнес та своє
життя стратегічно, то хто це зробить за Вас?
Деталі за посиланням: https://cutt.ly/hfRYY6C

Анонс
СУБОТА, 19 ВЕРЕСНЯ 2020 Р. О 12:00 – 20:00

Запрошуємо на фестиваль добросусідства «Балатон фест 2020» #львів
#фестиваль #балатонфест На вас чекають різні активності та веселощі:
спортивні події, майстер-класи для дорослих та дітей, перегони на самокатах
та біговелах, шаховий турнір, лекція про здорове харчування, ігрова зона,
концерт.
Деталі за посиланням: https://cutt.ly/pfRYW01
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ПОЧАТИ БІЗНЕС. ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІКИ

Онлайн курси

Як знайти вдалу ідею і перетворити її на успішний бізнес. Чому слід навчитися,
щоб не прогоріти. Навіщо варто ризикувати та залучати творчість. Як
працювати зі штатом та виходити з криз. Досвід «Донбаскераміки» та
крафтової майстерні Parasolya.
Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/VfQdGuQ
Нашпигована заснованими на фактах
стратегіями із самовдосконалення, книга
«Атомні звички» навчить, як набути манер і
навиків, що працюватимуть на Вас, а не
проти Вас. У книзі Джеймс Клір ділиться
надзвичайно цікавою і по-справжньому
продуктивною методикою напрацювання
корисних звичок. В її основі лежить поняття
чотириступеневої моделі звичок (подразник,
прагнення, відгук, винагорода), а також
чотири породжені цією моделлю закони
зміни поведінки. Викладений матеріал
підтверджується результатами наукових
досліджень, проте книгу слід трактувати не
як наукову розвідку, а як посібник з
експлуатації, що містить мудрі практичні
поради та пояснення механізмів створення і
змінювання власних звичок.

Книга тижня

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

8

