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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Офіційний веб-портал ВР України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5196–17
Постанова від 30.07.2012 № 5196–VI
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки
Верховна Рада України постановляє:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до розділу
XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (реєстр. № 11028),
поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики доопрацювати зазначений
законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у
другому читанні.
Голова Верховної Ради України
В. ЛИТВИН
м. Київ
30 липня 2012 року
№ 5196–VI
Офіційний веб–портал ВР України
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?pf3516=11028&skl=7

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Економіка України значно відстає від розвинених країн світу за сукупною
продуктивністю всіх факторів виробництва та відповідно – рівнем добробуту населення.
Більшість підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі слабкою
диверсифікацію продуктів і ринків.
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Це пов’язано з нестабільністю державної інвестиційної політики, недосконалим
інвестиційним законодавством, відсутністю належного інституційного забезпечення
розвитку інвестиційного ринку та його інструментів, і як наслідок – недостатнім рівнем
внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
За даними Державної служби статистики України у 2011 році рівень прямих
іноземних інвестицій в Україну склав 4,55 млрд. дол. США, або 95,9 % від обсягу таких
інвестицій у 2010 році.
Одночасно, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні на душу населення
станом на 1 квітня 2012 року склав 1 115 дол. США, тоді як відповідно до підрахунків
Європейського банку реконструкції та розвитку такий показник на початок 2010 року у
Чехії склав 7 418 дол. США, Болгарії – 6 226 дол. США, Казахстані – 3 706 дол. США,
Польщі – 3 155 дол. США.
Виходячи з вищезазначеного, необхідним завданням є вдосконалення на
законодавчому рівні існуючої системи підтримки інвесторів.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законопроекту є покращення умов для залучення інвестицій у пріоритетні
галузі економіки України для збереження існуючих та створення нових робочих місць,
впровадження новітніх технологій, розвитку інфраструктури депресивних територій,
збільшення виробництва високоякісних вітчизняних товарів і послуг, створення сучасної
виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.
Законопроектом передбачається запровадити особливості оподаткування податком
на додану вартість та податком на прибуток підприємств для суб’єктів господарювання,
які реалізують затверджені у встановленому законодавством порядку інвестиційні
проекти у пріоритетних галузях економіки.
При цьому такі інвестиційні проекти повинні відповідати таким критеріям:
1) розмір інвестицій перевищує суму еквівалентну:
3 мільйонам євро – для суб’єктів великого підприємництва;
1 мільйону євро – для суб’єктів середнього підприємництва;
500 тисячам євро – для суб’єктів малого підприємництва;
2) кількість створених нових робочих місць перевищує:
150 осіб – для суб’єктів великого підприємництва;
50 осіб – для суб’єктів середнього підприємництва;
25 осіб – для суб’єктів малого підприємництва;
3) середня заробітна плата працівників не менше ніж у два з половиною рази
перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року.
Для таких суб’єктів господарювання ставка податку на прибуток підприємств
становитиме:
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно – 0 відсотків;
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно – 8 відсотків.
Суми податку на прибуток, які мали бути сплачені на загальних підставах, суб’єкт
інвестиційної діяльності зараховує на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі
державної казначейської служби, та використовує виключно на придбання устаткування,
для потреб власного виробництва, пов’язаного з реалізацією інвестиційного проекту.
Одночасно, суб’єкти господарювання матимуть право до об’єктів 2–3 груп
основних засобів застосовувати метод прискореного зменшення залишкової вартості, який
дозволяє майже на 10 % швидше амортизувати основні засоби у перші роки їх
експлуатації.
Крім цього, проектом передбачається тимчасово, до 1 січня 2018 року, при
здійсненні операцій з ввезення на митну територію України обладнання (устаткування) та
комплектуючих до них, за умови, що такі товари не є підакцизними, були виготовлені не
більше трьох років тому (з моменту державної реєстрації інвестиційного проекту), не були
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у використанні, не виробляються та не мають аналогів в Україні, що суб’єкти
інвестиційної діяльності можуть за власним бажанням видавати митному органу
податковий вексель на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, з
терміном його погашення на 60-й календарний день з дати його видачі.
3. Правові аспекти
Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація законопроекту не потребує виділення додаткових коштів з
Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження із Міністерством фінансів, Міністерством
економічного розвитку та торгівлі, Міністерством юстиції.
6. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно–територіальних
одиниць.
7. Запобігання корупції
Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення
корупційних правопорушень.
Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом
розміщення його на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України.
8. Громадське обговорення
З метою отримання зауважень та пропозицій проект акта розміщено на офіційному
веб-сайті Міністерства соціальної політики України.
9. Позиція соціальних партнерів.
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект має на меті покращення умов для залучення прямих іноземних інвестицій в
економіку Україні.
11. Прогноз результатів
Прийняття законопроекту збільшить інвестиційну привабливість України, створить
передумови для розвитку депресивних територій, створення нових робочих місць,
збільшення виробництва вітчизняної продукції.
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр соціальної політики
Сергій ТІГІПКО

***

Группа депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект
№ 11050, которым предусматривается снижение единого социального
взноса (ЕСВ) для физических лиц–предпринимателей в два раза.
Сейчас единый взнос на общеобязательное государственное
страхование для физлиц-предпринимателей составляет 34,7 % от
минимальной зарплаты, которая составляет 1118 грн. Минимальная ставка
ЕСВ составляет около 387 грн в месяц. Авторы закона в пояснительной
записке указывают, что ЕСВ зачастую даже превышает единый налог. В
результате многие предприниматели закрывают бизнес или переходят в
теневой сектор экономики.
Напомним, ЕСВ будут платить раз в квартал (Левый берег
(http://economics.lb.ua/state/2012/08/02/163837_ediniy_sotsvznos.html). – 2012.
– 02.08.
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***
Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении
изменений в раздел XX Налогового кодекса относительно особенностей
налогообложения субъектов IT-индустрии. Данный закон предусматривает
освобождение от налога на добавленную стоимость операций по поставкам
программной продукции.
Закон будет действовать с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года. В
законе также дается определение программной продукции, к которой
относятся: результаты компьютерного программирования в виде
операционной системы, системной, прикладной, развлекательной и/или
учебной компьютерной программы (их компонентов), а также в виде
интернет-сайтов и/или онлайн–сервисов; криптографические средства
защиты информации. Кроме того, был уменьшен налог на прибыль
предприятий с 21 % до 5 %.
Также в новом законе исключены нормы, которые предусматривают
необходимость проведения внеплановых проверок субъектов ІТ-сферы
органами налоговой службы и получения соответствующего заключения
Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и
информатизации.
Напомним,
законопроект
про
налогообложение
представителей индустрии программной продукции был принят 24 мая
депутатами
Верховной
Рады
(УРА-Информ
(http://urainform.com/ru/economics/2012/07/31/prezident-predostavil-nalogovye-lgotyprogrammistam). – 2012. – 31.07).
***
Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О
внесении изменения в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового
кодекса Украины относительно особенностей взимания налога на
прибыль предприятий, полученную от предоставления гостиничных
услуг». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом предусмотрено стимулирование развития гостиничного
сектора и повышение прозрачности функционирования средств размещения
путем установления более умеренного значения обязательной доли дохода,
который поступает от реализации услуг по размещению путем
предоставления номера для временного проживания, с 75 % до 50 %
совокупного дохода такого субъекта хозяйственной деятельности за
соответствующий налоговый (отчетный) период, в котором применяется
льгота (По материалам украинских СМИ).
***
Президент Віктор Янукович підписав зміни до Податкового кодексу.
У змінах враховано поради Державної податкової служби України. Зокрема,
введено п’яту та шосту групи платників єдиного податку.
5

Повна назва закону, який підписав президент – закон № 5083-VI «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової
служби і у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні».
Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко
впевнений, що через зміни у законодавстві у платників відпаде необхідність
мінімізувати свої податкові зобов’язання.
Вдосконалення спрощеної системи оподаткування зробили за рахунок
введення п’ятої та шостої груп платників єдиного податку. Так, у п’ятій групі
«спрощенців» зможуть працювати фізособи-підприємці, які протягом
останнього календарного року мали не більше 20 найманих співробітників, а
обсяг доходу – не більше 20 млн грн. У шостій групі працюватимуть
юридичні особи, чисельність працівників яких не перевищує 50 осіб, обсяг
прибутку – не більше 20 млн грн.
«Авансові платежі не сплачуватимуть представники малого та
середнього бізнесу, тобто платники податку, у яких доходи не перевищують
10 млн грн, та новостворені підприємства», – зауважив Олександр Клименко.
Перевагою для цієї групи платників також є дозвіл не подавати податкову
декларацію за календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців, а податок на
прибуток сплачувати на підставі річної податкової декларації без сплати
авансового внеску.
Керівник податкового відомства також схвально оцінив законодавчу
формалізацію розподілу повноважень між ДПСУ та Міністерством фінансів.
«Європейський досвід показав, що успішною буде тільки така податкова
політика, в якій функції ідеолога-організатора та виконавця чітко
відокремлені одне від одного та покладені на різні установи. У наших
стосунках з Мінфіном ми керувалися таким принципом більше року, і я можу
тільки привітати той факт, що Верховна Рада та президент погодилися
затвердити це на рівні норм закону», – підкреслив О.Клименко (Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/08/09/363087). – 2012. –
09.08).
***
Государственная налоговая служба разработала законопроект,
который позволит ведомству жестко контролировать объемы продаж
через интернет–магазины и полноту уплаты ими налогов в бюджет.
В частности, предлагается обязать юридических лиц, занимающихся
электронной торговлей, предоставлять потребителю фискальный чек. Он
будет выдаваться потребителям, которые получают или возвращают товар,
получают услугу или отказываются от нее, включая «те, заказ или оплата
которых осуществляется с использованием сети интернет». Фискальный чек
будет выдать курьер при доставке товара.
Как пояснили в пресс-службе ГНС, каждый курьер должен будет иметь
при себе портативный кассовый аппарат. «Таким образом, клиент в случае
необходимости сможет доказать, что купил товар в определенном количестве
и на указанную сумму именно в этом интернет-магазине. В законодательстве
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не определено понятие интернет-торговли, фактически все такие магазины
вне
закона»,
–
отмечают
в
налоговой
(Левый
берег
(http://economics.lb.ua/trades/2012/07/26/162643_nalogovoy_namereni_usilit.ht
ml). – 2012. – 26.07).
***
Таможенный кодекс обеспечивает равноправие между бизнесом и
государством
Новая редакция Таможенного кодекса обеспечивает равные условия
сотрудничества для государства, бизнеса и таможенников. Об этом сказал
Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей
Анатолий Кинах.
«Таможенный кодекс безусловно дает улучшение, особенно в
контексте
прозрачности
таможенных
процедур,
противодействия
коррупционным схемам и, что очень важно, создания более равноправных
отношений между таможенниками, государством и экспортерами–
импортерами», – отметил А. Кинах.
Одним из основных последствий принятия Таможенного кодекса
является формирование инвестиционного климата.
«Для нас имеет принципиальное значение, чтобы в структуре нашего
импорта увеличивалась часть инвестиционного импорта, это те технологии,
оборудование, механизмы, необходимые для модернизации нашей
экономики, но не производятся у нас по некоторым причинам. То есть мы
абсолютно заинтересованы и в случае выполнения всех процедур
современными методами, те, кто въезжает в Украину с намерением
реализовать инвестиционный проект или даже у кого он уже находится на
стадии реализации, то конечно же они будут простимулированы более
цивилизованными условиями прохождения таможенных процедур», – сказал
президент УСПП.
Напомним, во время встречи Председателя ГТСУ Игоря Калетника с
представителями Всемирной таможенной Ассоциации Генсек Ассоциации
Кунио Микурия отметил прогресс украинской таможни на пути
модернизации, а также выразил удовлетворение международного сообщества
новой
редакцией
Таможенного
кодекса
Украины
(TopMedia
(http://topmedia.com.ua/news/show/2012–07–20/27831_tamozhennyj-kodeksobespechivaet-ravnopravie-mezhdu-biznesom-i-gosudarstvom). – 2012. – 20.07).
***
Государственная налоговая служба презентовала новый онлайнсервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере». Он дает возможность
любому посетителю сайта (как органам государственной власти или
местного самоуправления, так и физическим и юридическим лицам) быстро
проверить статус отдельного налогоплательщика и узнать его фактическое
состояние расчетов с бюджетом.
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Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на главную
страницу сайта ГНС Украины – www.sts.gov.ua и в рубрике «Узнай больше о
своем бизнес-партнере» заполнить необходимые поля, которые
идентифицируют налогоплательщика (код и название). Поиск дает
мгновенный результат.
Сервис функционирует по централизованному принципу, а не
локально, то есть поиск информации осуществляется по единой базе данных
ГНС Украины, а выходной результат по отдельному налогоплательщику
формируется в обобщенном виде, без его детализации по региональному
признаку.
Отныне каждый желающий имеет возможность быстро и бесплатно
узнать о своем потенциальном партнере, состоит ли он на учете в органе
ГНС,
и
есть
ли
у
него
налоговый
долг
(CXID–INFO
(http://cxid.info/98214.html). – 2012. – 27.07).
***
Предприниматели ЕС требуют отменить визы для украинских
бизнесменов
К 2018 году тема виз в Европе в целом должна уйти в историю,
считают в ЕС.
9 европейских торговых ассоциаций просят Евросоюз ускорить
переговоры с рядом стран Восточной Европы, в том числе с Украиной, о
взаимной отмене виз для бизнесменов.
Об этом говорится в сообщении одной из бизнес-ассоциаций –
Восточного комитета германской экономики (Германия).
«Нижеподписавшиеся организации, представляющие более одного
миллиона компаний ЕС, призывают правительства и парламенты государств–
членов ЕС и Европейскую комиссию ускорить текущие переговоры с
Молдовой, Россией, Турцией и Украиной о взаимной отмене бизнес-виз», –
цитируется в сообщении обращение ассоциаций в ЕС.
Кроме того, организации призывают ЕС провести аналогичные
переговоры и с другими восточными соседями Евросоюза, в том числе с
Казахстаном.
«К 2018 году тема виз в Европе в целом должна уйти в историю», –
подчеркивается в сообщении.
По мнению ассоциаций, бизнес-визы являются серьезным
препятствием для развития международных экономических отношений, а их
отмена содействовала бы экономическому росту и созданию рабочих мест.
В числе подписавших обращение, кроме Восточного комитета
германской
экономики,
организация
«Движение
французских
предпринимателей», Конфедерация датской промышленности, Конфедерация
финской промышленности, Ассоциация работодателей и промышленников
Испании (CEOE), Ассоциация турецких промышленников и бизнесменов
(TUSIAD), Конфедерация промышленников Чехии, Ассоциация итальянских
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работодателей
(Confindustria),
Польская
конфедерация
частных
работодателей (LEWIATAN).
Основанный в 1952 году Восточный комитет германской экономики
представляет интересы германских компаний и ассоциаций в 21 стране
Восточной и Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.

23 июля Украина и ЕС подписали договор о внесении изменений и дополнений в
соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз для граждан
Украины.
Данный документ предусматривает право на получение долгосрочных,
многократных и бесплатных виз представителями общественных организаций,
религиозных общин и профессиональных объединений. Президент Виктор Янукович
рассчитывает, что переговоры о введении безвизового режима между Украиной и ЕС
будут
завершены
до
конца
2014
года
(Левый
берег

(http://economics.lb.ua/state/2012/08/01/163571_predprinimateli_es_trebuyut_ot
menit.html). – 2012. – 01.08).

СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Концепция реформирования налоговой системы Украины вызывает
беспокойство у членов Европейской бизнес-ассоциации. Об этом
говорится в распространенном заявлении ЕБА.
В нем отмечается, что членов ЕБА пугает непоследовательность и
противоречивость предложений Министерства финансов и Государственной
налоговой службы Украины. В связи с этим ЕБА предостерегает власти от
поспешных решений.
Ассоциация считает прогрессивными предложениями снижение ставки
единого социального взноса и отмену ряда налоговых платежей, но при этом
возражает против введения налога с оборота, введения прогрессивной
величины начисления единого соцвзноса и возобновления сбора в
Пенсионный фонд от операций по покупке валюты.
Ранее председатель ГНСУ Александр Клименко заявил, что
концепция радикального реформирования налоговой системы будет
дорабатываться, чтобы максимально соответствовать объективным
экономическим условиям и запросам общества.
По его словам, новая концепция позволит сделать налоговую систему
более простой и понятной. С одной стороны, будут снижаться ставки налогов
и уменьшаться нагрузка на фонд оплаты труда, с другой – вводятся
действенные механизмы для ликвидации теневой экономики и увеличения
поступлений в бюджет (МинПром – информация бизнес-класса
(http://minprom.ua/news/100866.html). – 2012. – 07.08).
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***
Підприємці закликають до зваженості у пропозиціях щодо
запровадження податку з обороту
Економічна рада громадських організацій та галузевих асоціацій
бізнесу УСПП наполягають на проведенні всебічного та всеохоплюючого
аналізу всіх можливих наслідків реалізації Концепції реформування
податкового законодавства. Про це, зокрема, йдеться у відповідному листізвернені, направленому за результатами громадського обговорення даного
документу прем’єр-міністру України М. Я. Азарову.
Промисловці, підприємці і роботодавці неодноразово звертали увагу на
недоліки діючої податкової системи, особливо в сфері адміністрування
податку на додану вартість, які негативно впливали на розвиток економічної
активності в Україні, дискредитували інвестиційний імідж національної
економіки. Тому ділова громада в цілому підтримує відповідні ініціативи
ДПС України, особливо в частині боротьби з незаконними схемами
мінімізації та ухилення від оподаткування, завдяки яким розростається
тіньовий сектор економіки України, перешкоджаючи економічному розвитку
країни.
Однак, проаналізувавши підготовлену ДПС Концепцію реформування
податкової системи України, ділова громада дійшла висновку, що документ
містить ряд пропозицій, які потребують зваженого підходу до їх реалізації та
відповідного економічного обґрунтування з оглядом на їх вплив на економіку
України в цілому та в розрізі видів економічної діяльності, в тому числі за
регіональними ознаками.
Так, зокрема, запровадження податку на додану вартість з елементом
податку з обороту може в деякій мірі обмежити ділову активність малого та
середнього бізнесу, який працює на загальній системі оподаткування,
привести до перерозподілу прибутків по всім ланцюгам постачання товарів
та послуг до кінцевого споживача, призвести до підвищення цін на окремі
товари та послуги та до банкрутства низькорентабельних підприємств.
На думку фахівців Економічної ради УСПП, зваженого підходу
потребує і реалізація інших складових Концепції реформування податкового
законодавства, які відносяться до неподаткових платежів (зокрема, в частині
справляння єдиного соціального внеску, запровадження внесків до
Пенсійного фонду України з операцій купівлі іноземної валюти).
Враховуючи всі ризики, притаманні податку з обороту (перш за все,
завдяки кумулятивному ефекту від його справляння), Економічна рада УСПП
рекомендує перед прийняттям даної Концепції здійснити чіткі розрахунки її
можливого впливу на кожну галузь в розрізі видів економічної діяльності як
на макро-, так і на макрорівні, а також провести ряд пілотних проектів із
залученням підприємств різних секторів економіки.
УСПП, інші об’єднання промисловців, підприємців і роботодавців,
галузеві асоціації бізнесу готові взяти в цьому процесі найактивнішу участь
перш за все для того, щоб в кінцевому результаті прийняти якісний,
збалансований
документ,
який
сприятиме
покращенню
умов
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підприємницької діяльності, підвищенню ділової активності й інвестиційного
клімату в Україні (Житомирська обласна державна телерадiокомпанiя
(http://ruporzt.com.ua/ukraina/41357-pdpriyemc-zaklikayut-do-zvazhenost-upropozicyah-schodo-zaprovadzhennya-podatku-z-oborotu.html). – 2012. –
14.08).
***
Введение налога с оборота может навредить отечественному
товаропроизводителю. Об этом на пресс-конференции в «Главкоме» сказал
эксперт Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины
Сергей Кравченко, обсуждая новации налоговой реформы.
«По поводу внедрения налога с оборота, я считаю, что он на сегодня
вместе с НДС будет мешать развитию экономики, поскольку Украина и так
импортирует много товаров. Если мы введем одновременно два налога, то
импорт возрастет еще больше и навредит нашему внутреннему
товаропроизводителю. Мы станем страной изготовления сырья, а не
экспортером тех или других товаров», – отметил он.
При этом президент Союза налоговых консультантов Леонид
Рубаненко, наоборот, считает, что такой налог вводить надо. «Я за то, чтобы
пойти по этому пути. Первый этап – это одновременное существование НДС
и налога с оборота как его составляющей. Вторая стадия – полностью налог с
оборота, и уже третья – налог с продаж. Возможно, Украина так и сделает…»
– отметил Рубаненко.
«На последнем съезде Президент главным экономическим тезисом
назвал введение налога с оборота. Это доказательство того, что реформа
будет», – добавил он (Главком: Новости политики и экономики
(http://glavcom.ua/news/88066.html). – 2012. – 07.08).
***
За перші шість місяців 2012 року до податкової служби
Хмельниччини надійшло 115 апеляційних скарг від підприємців регіону, в
яких оскаржено 159 повідомлень – рішень про застосування штрафних
та фінансових санкцій. У порівнянні ж січнем–червнем минулого року на
часі отримано на 68 скарг менше.
У 80 відсотках випадків правомірність прийнятих податковими
органами рішень, з якими платники податків попередньо не погодились,
підтверджується. З 54 мільйонів гривень донарахувань та штрафних санкцій,
що оскаржувались підприємцями, скасовано сплату до бюджету лише
півтора мільйона гривень. В результаті розгляду апеляцій у шести випадках
на загальну суму в понад 140 тисяч гривень збільшено податкові
зобов’язання.
Аналіз свідчить, що позитивна динаміка в зменшені кількості скарг
перш за все стала можливою завдяки новій ідеології роботи відомства, за
якою податківці орієнтують свою роботу на податковий супровід та
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максимально досконале й комфортне обслуговування чесного бізнесу,
налагодження партнерських стосунків з підприємницькою спільнотою.
Не менш важливу роль у цьому процесі відіграла й зміна філософії
проведення перевірок та зменшення фіскального тиску на легальний сектор
економіки. Наразі на контролі у податківців знаходяться тільки підприємства
групи ризику, тобто потенційні «тіньовими», які задіяні у формуванні
схемного податкового кредиту, декларують фіктивні збитки чи були
«помічені» у інших схемах ухилення від сплати податків.
«Процедура апеляційного оскарження рішень органів податкової
служби є одним з основних засобів захисту законних прав й інтересів
платників податків та гарантією дотримання законодавства всіма учасниками
бізнес–простору. Цей процес дозволяє знайти законний компроміс між
підприємцями й податківцями без залучення сторонніх арбітрів, на кшталт
судів. Саме завдяки такому виваженому юридичному зворотному зв’язку з
підприємницьким активом позиція податківців починає знаходити все більш
глибоке розуміння у представників бізнесу, що врешті-решт й позитивно
позначається на наповненні державної казни» – говорить перший заступник
голови ДПС у Хмельницькій області Олександр Асєєв (Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Platniki-podatkiv-na-Podilli-stali-na-40-vidsotkivmenshe–skarzhitis.html). – 2012. – 26.07).
***
Запорожская область потеряла 4 тысячи предпринимателей
За прошлый год Запорожская область потеряла 4 тысячи
предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса. Поступления в
сводный бюджет Запорожской области от деятельности субъектов малого
предпринимательства по итогам 2011 года составили 41,5 млн грн, что на
60,1 % меньше, чем в 2010 году (121,2 млн грн).
По информации пресс-службы Запорожской областной организации
ВО «Свобода», главными причинами тому стали изменения в налоговом
законодательстве, отсутствие доступа предпринимателей к финансовокредитным ресурсам, несовершенная законодательная база государственной
поддержки
малого
предпринимательства,
а
также
проблемное
трудоустройство
наемных
работников
(Запорожье.comments.ua
(http://zp.comments.ua/news/2012/08/15/110615.html). – 2012. – 15.08).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
7 августа 2012 прошла телефонная «горячая линия» с
председателем Донецкого областного совета Андреем Федоруком на базе
КП «Донецкий областной координационный центр поддержки
предпринимательства». Об этом сообщает пресс–служба Донецкого
облсовета.
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«В ходе горячей линии глава областного совета ответил на актуальные
вопросы, связанные с развитием малого и среднего бизнеса в Донецкой
области. Кроме того, председатель областного совета ознакомился с работой
коммунального предприятия Донецкий областной координационный центр
поддержки предпринимательства», осмотрел помещение будущего бизнес–
инкубатора», – говоритя в сообщении («Новости Донбасса»
(НОВОСТИ.dn.ua) (http://novosti.dn.ua/details/184579/). – 2012. – 08.08).
***
Бизнесу в Донецке помогает специальный центр
На Донетчине продолжает свою работу разрешительный центр
«Открытая власть», сообщили donbass.ua в пресс-службе Донецкой
облгосадминистрации.
С его помощью упрощаются взаимоотношения между бизнесом и
органами государственной власти. Деятельность и перспективы развития
центра стали темой совещания под руководством заместителя председателя
Донецкой облгосадминистрации Александра Фоменко.
Участники заседания отметили, что слаженная работа сотрудников
центра была высоко оценена жителями региона. Областной центр
административных услуг «Открытая власть» стал надежным помощником
для многих физических лиц при получении различных разрешительных
документов и оформлении административных услуг. За время работы центра
получено 13265 заявлений и выдано 10612 разрешений (Донецкий
коммуникационный ресурс (http://dkr.com.ua/index.php?new=16816). – 2012.
– 08.08).
***
В області успішно працює Комплексна програма підтримки малого
підприємництва в Житомирській області
Облдержадміністрацією та обласною радою постійно приділяється
увага фінансовій підтримці малого підприємництва у рамках заходів
Комплексної програми підтримки малого підприємництва в Житомирській
області на 2011–2012 роки. На реалізацію заходів програми з обласного
бюджету виділено 500 тис. грн.
З метою ефективного використання бюджетних коштів і реалізації
програмних заходів, спрямованих на здійснення в регіоні державної
підтримки підприємництва, створена експертна рада щодо розподілу коштів
із обласного бюджету на виконання заходів комплексної програми підтримки
малого підприємництва.
Цьогоріч на засіданнях експертної ради розглядались пропозиції від
громадських організацій і об’єднань підприємців, вищих учбових закладів,
наукових установ і організацій для фінансування проектів на виконання
заходів комплексної програми.
Ретельно опрацювавши кожний поданий проект на відповідність
напрямам і заходам комплексної, експертна рада рішенням від 10 травня
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відібрала для фінансування 9 проектів. Інформація про переможців
конкурсного відбору проектів оприлюднена на веб–сайтах головного
управління економіки та облдержадміністрації.
Реалізація затверджених проектів розпочалась у червні цього року
згідно зі встановленими термінами. Так, з 12 по 15 червня громадською
організацією «Асоціація громадських ініціатив «Пента» проведено цикл
семінарів на тему «Управління інноваційними процесами щодо
впровадження заходів корпоративної соціальної відповідальності». Наразі
здійснюється підготовка до реалізації інших проектів.
Інформація
про
хід
виконання
проектів
буде
постійно
оприлюднюватись на веб-сайті головного управління економіки
облдержадміністрації.
За інформацією головного управління економіки облдержадміністрації
(Житомирська обласна державна адміністрація (http://www.zhitomirregion.gov.ua/index_news.php?mode=news&id=5854). – 2012. – 17.07).
***
Житомир
приймає
активну
участь
в
інвестиційному
співробітництві з іноземними інвесторами. Станом на 1 липня 2012 року у
місті Житомирі було зосереджено 26 % іноземних інвестицій області або 93
мільйони доларів США. У розрахунку на одного мешканця обласного центру
це складало 345 доларів США проти 278 – у середньому по області.
Майже 72 % іноземного капіталу міста функціонує в промисловості.
Серед промислових підприємств найбільше коштів зосереджено на
підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції,
хімічної та легкої промисловості. Ще 14 % інвестиційних вкладень обласного
центру спрямовано на розвиток суб’єктів, що займаються операціями з
нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг
підприємцям.
Інвестиції в економіку обласного центру надходили з 36 країн світу.
Найбільш активно співпрацювали з підприємствами міста нерезиденти з
Кіпру, Швейцарії, Нідерландів, Італії, Віргінських островів та Польщі, на які
припадало 90 % загального обсягу інвестицій міста (Рупор Житомира
(ttp://ruporzt.com.ua/ekonomika/41152-ofshori-prodovzhuyut-nvestuvati-vzhitomir.html). – 2012. – 06.08).
***
На Прикарпатті створено робочу групу з розроблення регіональної
програми розвитку малого та середнього підприємництва
Робочу групу з розроблення регіональної програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2013–2014 роки
створено
розпорядженням
голови
облдержадміністрації
Михайла
Вишиванюка. Очолює робочу групу директор департаменту економіки–
заступник голови ОДА Володимир Попович.
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До 1 вересня члени робочої групи мають подати в департамент
економіки пропозиції до заходів програми. Головам РДА та міським головам
міст обласного значення доручено «забезпечити розроблення» місцевих
програм розвитку малого і середнього підприємництва на 2013–2014 роки із
залученням громадських організацій підприємців і бізнес-центрів (Паралелі
(http://paralleli.if.ua/news/24025.html). – 2012. – 01.08).
***
Новий закон про вищу освіту передбачить мотивування бізнесу для
прийняття студентів на практику. У цьому запевнив народний депутат,
голова комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максим Луцький під
час прес-конференції в Києві.
За його словами, сьогодні приватні підприємства не бажають
безкоштовно брати на практику студентів ВНЗ. Тому, як правило, практична
частина навчання студентів, за словами М. Луцького, забезпечується
виключно особистими зв’язками керівників ВНЗ із керівниками підприємств.
Тому уряд має намір ввести ряд пільг, які привернули б роботодавців
для забезпечення практики для студентів, а також ввести обов’язкові норми
для
низки
підприємств
(Коломия
ВЕБ
Портал
(http://kolomyya.org/se/sites/ko/46154/). – 2012. – 02.08).
***
Начальник Кіровоградської митниці Павло Скальський та голова
правління Кіровоградського обласного відділення Українського союзу
промисловців та підприємців Євген Бахмач у присутності представників
малого та середнього бізнесу підписали угоду про співробітництво.
Цьому передувало налагодження взаємодії у питаннях створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва в регіоні, удосконалення та
спрощення митних процедур, захисту прав та інтересів бізнесу в його
зовнішньоекономічній діяльності. Сторони домовилися спільно працювати
над підвищенням інвестиційної привабливості підприємств Кіровоградщини
для іноземних партнерів, а відтак – забезпеченням високих соціальних
стандартів для населення (Розвивають діалог між бізнесом та владою //
Голос України (http://www.golos.com.ua/Print.aspx?id=264955). – 2012. –
21.08).
***
Налоговая перевыполнила план первого полугодия
В первом полугодии за счет одесских предпринимателей
государственный бюджет пополнился на 1 млрд 30 млн гривен, сообщает
ГНС Одесской области. Такую сумму предприниматели заплатили в качестве
налога на прибыль.
По данным налоговой службы эта сумма превысила ожидаемую на
6,5 %. А если сравнивать данные этого же периода прошлого года, то
показатели за 2012 год выросли на 26,5 %.
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Налоговики связывают такой обильный прирост к госбюджету с
улучшением экономической ситуации в целом, что, в свою очередь,
свидетельствует о хороших и стабильных доходах населения (ИА «Одессамедиа» (http://odessamedia.net/news/15633/). – 2012. – 07.08).
***
Одним з пріоритетів діяльності обласної влади є підтримка малого
підприємництва.
З метою виконання положень Програми економічних реформ на 2010–
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», Стратегії економічного та соціального розвитку
Рівненської області на період до 2015 року «Західна брама» в регіоні ведеться
системна робота щодо забезпечення сприятливих умов для започаткування та
ведення власної справи.
При облдержадміністрації діє обласна координаційна рада з питань
розвитку підприємництва, понад 50 відсотків чисельного складу якої є
представниками підприємницького середовища.
За підсумками спільного засідання регіонального комітету з
економічних реформ та координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при обласній державній адміністрації підготовлено та
направлено центральним органам влади пропозиції щодо шляхів
реформування економіки України та її регіонів, врегулювання відповідної
нормативно-правової бази. Зокрема, направлено пропозиції стосовно:
− врегулювання проблемних питань взаємовідносин бізнесу та
податкових органів;
− врегулювання земельних відносин, зокрема, щодо земель лісового
фонду;
− вдосконалення регуляторної політики та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності.
8 червня поточного року проведено розширене спільне засідання
обласного комітету з економічних реформ та координаційної ради з питань
розвитку підприємництва за участю Голови ради Федерації роботодавців
України Д.Фірташа, керівництва облдержадміністрації та обласної ради,
Федерації роботодавців України, суб’єктів господарювання області,
представників банківських установ та обласної організації роботодавців
України.
Розглянуто питання підтримки підприємництва, поліпшення умов
ведення бізнесу та інвестиційного клімату в області.
За підсумками засідання підписано протокол про наміри щодо участі
Федерації роботодавців України у виконанні Середньострокового плану
реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської
області на період до 2015 року «Західна брама».
За організаційної та фінансової підтримки облдержадміністрації при
Рівненській громадській організації «Правова асоціація “Паритет”»
функціонує інформаційно-консультаційний пункт для підприємців.
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Облдержадміністрацією спільно з Рівненською торгово–промисловою
палатою (ТПП) проводиться скоординована робота по залученню суб’єктів
підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах.
На сайтах облдержадміністрації у розділі «Виставкова діяльність» та
Рівненської торгово–промислової палати розміщується та поновлюється
інформація про виставково–ярмаркові заходи, які проводяться в Україні та за
її межами.
Підприємства області активно беруть участь у виставково –
ярмаркових заходах міжнародного, міжрегіонального та місцевого рівнів…
З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх
підприємницької діяльності служба зайнятості області організовує
професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити
власну справу.
…Упродовж І півріччя 2012 року за рахунок Фонду загального
обов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття в області отримали одноразову допомогу для започаткування
підприємницької діяльності 266 безробітних осіб на загальну суму
1996,5 тис. грн.
В червні поточного року Молодіжна громадська організація
«Молодіжний центр праці «Спеціаліст» за підтримки Рівненської обласної
адміністрації, провела обласний конкурс бізнес-планів підприємницької
діяльності серед молоді в рамках щорічного XIV Всеукраїнського конкурсу
бізнес–планів підприємницької діяльності серед молоді. У фінал конкурсу
вийшло 11 робіт.
В
області
забезпечено
безперешкодний
викуп
земель
несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької
діяльності.
Із земель державної власності суб’єктам господарської діяльності для
різних потреб надано в оренду 7 тис.га земель несільськогосподарського
призначення, з них 4,6 тис. га земель передано в оренду для здійснення
несільськогосподарської підприємницької діяльності, в тому числі 0,3 тис.га
в межах населених пунктів.
З початку 2012 року на аукціоні з продажу вільних від забудови
земельних ділянок державної власності було продано 8 земельних ділянок.
Земельні ділянки продані суб’єктам підприємницької діяльності переважно
для розміщення об’єктів комерційного використання…
…Інфраструктура підтримки підприємництва області включає 171
установу та організацію (бізнес–центри, бізнес–інкубатори, лізингові центри,
небанківські фінансово–кредитні установи (разом з філіями–юридичними
особами), інвестиційні фонди і компанії, інформаційно–консультативні
установи, 1 технопарк та 45 громадських об’єднань підприємців).
Крім того, програмою розвитку малого підприємництва в Рівненській
області на 2011–2012 роки передбачено створення у 2012–2013 роках
обласного ділового центру з виставковою та конференц-залами, дозвільним
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та бізнес-центрами, а також регіональним центром надання адміністративних
послуг.
В області відкрито Центр надання адміністративних послуг в місті
Рівному, який працює за принципом «єдиного офісу».
Протягом багатьох років функціонує один із перших у західному
регіоні України кластер деревообробки «Полісся Рокитнівщини».
Для інформування інвесторів та ділових партнерів щодо потенціалу та
перспектив розвитку регіону видано трьохмовний інвестиційний паспорт
Рівненської області, який розповсюджується на виставково-ярмаркових
заходах, бізнес-форумах, семінарах та конференціях, а також під час
зустрічей з представниками іноземних держав.
Упродовж звітного періоду проведено ряд зустрічей та заходів,
спрямованих на розвиток міжрегіонального та економічного співробітництва.
В облдержадміністрації забезпечується регулярне проведення засідань
«круглого столу», семінарів, відкритих форумів, зустрічей з громадськістю за
участю представників інститутів громадянського суспільства, висвітлення у
всеукраїнських та регіональних засобах масової інформації діяльності
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади…
Для розміщення підприємцями області комерційних інвестиційних
пропозицій сворено інвестиційну карту Рівненської області у формі веб-сайту
(www.investmap.rv.ua)
(Рівненьська
обласна
рада
(http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/5215/). – 2012. – 03.08).
***
Податківці йдуть на зустріч до платників податків
До колективу ДП «Рокитнівське лісове господарство» завітали
податківці – начальник Рокитнівського відділення Сарненської МДПІ Ніна
Ковалевич та завідувач сектору організації боротьби з розкраданням
бюджетних коштів та їх легалізації УПМ ДПС у Рівненській області
Олександр Мікуліч.
Податківці розповіли про основні здобутки служби та про важливість
сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів підприємством. Говорили
також про трансформування податкової служби з фіскального органу у
сучасну сервісну службу, про нові послуги, які вона надає.
Зокрема, з метою забезпечення оперативного реагування на
інформацію від громадян про неправомірні дії працівників органів державної
податкової служби функціонує телефонна лінія «Пульс податкової».
Конструктивна співпраця податкової служби з платниками податків
полягає в пошуку спільних рішень щодо поліпшення результатів діяльності.
Ми за проведення роз’яснень норм Податкового кодексу. Для підвищення
податкової культури платників податків пропонуємо брати участь у
громадських слуханнях та семінарах, які для них проводимо (Державна
податкова
служба
у
Рівненській
області
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(http://dpa.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4149:201208-10-13-44-47&catid=50:2). – 2012. – 10.08).
***
На Сумщине подведены первые итоги акции «Покажи красную
карточку коррупции», которая стартовала 16 июля. Организатором акции
выступило коммунальное учреждение Сумского областного совета «Сумской
областной фонд поддержки предпринимательства».
В рамках акции проводится анонимный опрос предпринимателей по
вопросам условий ведения предпринимательской деятельности, проблем, с
которыми сталкиваются предприниматели во время работы. «На первом
этапе нами опрошено более 200 предпринимателей, – рассказывает директор
КУ «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства»
Владислав КОТЛЯР. – Опрос выявил ряд проблем, которые мы изучим, и
будем искать пути выхода из сложившейся ситуации».
В частности, в ходе опроса оказалось, что многие предприниматели
плохо ориентируются в существующем законодательстве, что делает их
уязвимыми перед контролирующими органами, появляются сложности с
отчетностью. В то же время опрошенные отметили, что количество проверок
контролирующими органами сократилось, а именно их, по результатам
опросов в феврале, больше всего боятся предприниматели.
В то же время число выявленных в ходе проверок нарушений,
возросло.
Половина
опрошенных
готовы
оспаривать
решения
контролирующих органов, вынесенных в результате проверок и отстаивать
свой бизнес.
По предварительным итогам опросов самым не коррумпированным
органом назван Пенсионный фонд Украины. А коррумпированными –
налоговая инспекция, санэпидстанция, пожарная инспекция, управление
предпринимательства, торговли, быта и защиты прав потребителей.
Главный редактор газеты «Сумщина» Роман ПЕТРЕНКО говорит, что с
тех пор как глава облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ начал формировать
инвестиционный климат Сумщины, внедряя принцип «Единого
инвестиционного окна» для того, чтобы снять бюрократические преграды
перед теми, кто готов начинать бизнес в регионе, многого удалось достичь.
Результаты этой работы – это лидерство области по темпам привлечения
инвестиций. А посредством таких акций как «Покажи красную карточку
коррупции», можно проследить, как работается предприятиям уже на этапе
ведения бизнеса и сделать все для того чтобы малому и среднему бизнесу
комфортно
работалось
(СУМЫ
ИНФО
(http://sumyinfo.com/10143_predprinimateli_sumshchini_protiv_vampira_.html)
. – 2012. – 20.07).
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***
Заступник міського голови Ірина Ковальчук (м. Хмельницький)
зустрілася із Президентом Міжнародної інвестиційної групи Ай Ай Джі
Ендрю Череном (США) та її директором Іриною Гладиш.
Під час спілкування Ендрю Черен розповів про історію створення та
діяльність групи, а саме: Міжнародну інвестиційну групу було створено в
1991 році в США для залучення інвестицій з Америки та Європи в Україну.
Основними напрямками діяльності групи є пошук ділових партнерів та
інвесторів для українських підприємств та надання інформаційних,
консультаційних, маркетингових, юридичних послуг українським та
іноземним компаніям, зацікавленим в отриманні та розміщенні інвестицій в
Україні. Група має 1000 адресатів-інвесторів із Європи, Азії та Америки для
співробітництва.
Президент повідомив, що група планує випустити електронний журнал,
в якому буде розміщено презентаційні матеріали по всіх областях України.
Інформація, яка буде на сторінках журналу, перш за все покликана
зацікавити потенційних інвесторів. Журнал щомісячно надсилатиметься
іноземним посольствам, торговим місіям, іноземним торгово-промисловим
палатам, фондам для залучення інвесторів до реалізації інвестиційних
проектів.
В свою чергу Ірина Іванівна запевнила, що влада міста зацікавлена в
залученні спонсорів та в рамках українського законодавства надаватиме
допомогу потенційним спонсорам. Також заступник міського голови коротко
презентувала цікаві інвестиційні міські проекти – будівництво
сміттєпереробного заводу, реконструкція кінотеатру ім. Т. Шевченка та
привокзальної площі.
Директор групи Ірина Гладиш надала рекомендації по заповненню
форми інвестиційних пропозицій для включення в електронний журнал. В
подальшому планується співробітництво групи із керівництвом міста в
напрямку пошуку та залучення інвесторів до реалізації муніципальних
інвестиційних пропозицій міста Хмельницького (Хмельницька міська рада,
виконавчий
комітет:
Офіційний
сайт
(http://www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=12178:2012–07–25–14–10–29&catid=189:2010–02–15–10–41–41), – 2012. –
25.07).
***
На Хмельниччині бізнесменам слід забезпечити умови для розвитку
соціальновідповідального бізнесу, вважають посадовці. А ще – не
допускати недобросовісної конкуренції через «тіньові» та корупційні схеми і
підтримувати інвестиційні пропозиції та підприємницькі ініціативи. В
облдержадміністрації відбулося чергове засідання робочої групи, яка
займається цим питанням. Її представники найближчим часом планують
підготувати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правової бази, яка
регулює підприємницьку діяльність (Влада хоче створити сприятливі
20

умови для розвитку легального бізнесу // Офіційний сайт Хмельницької
обласної
Державної
телерадіокомпанії
«Поділля-Центр»
(http://odtrk.km.ua/news/ekonomika/13631-2012-08-16-08-30-43). – 2012. –
16.08).
***
Обласною владою та представниками бізнесу обговорювались
основні положення Закону України «Про зайнятість населення»
Під головуванням заступника голови облдержадміністрації Леоніда
Гураля та за участю голови обласної ради Миколи Дерикота відбулося
розширене засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва
при облдержадміністрації.
… відбулося конструктивне обговорення основних положень Закону
України «Про зайнятість населення», який ухвалено Верховною Радою
України 5 липня 2012 року та який передбачається вступити в дію з 1 січня
2013 року. Основною метою Закону є сприяння повній зайнятості населення,
захист прав громадян на працю та забезпечення соціального захисту
населення від безробіття.
Прийнятий закон активно обговорюється як представниками установ та
державних органів, які мають забезпечити механізм його впровадження, так
й підприємницькою громадськістю. В ході засідання представниками малого
бізнесу, як найбільшою спільнотою роботодавців в області, напрацьовані
пропозиції щодо удосконалення норм закону та спрощення механізму його
реалізації (Сайт Хмельницької облдержадміністрації (http://www.adm–
km.gov.ua/index.php?subaction=showfull&id=1343233426&archive=&start_fro
m=&ucat=5&). – 2012.). – 25.07).
***
На сьогодні легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних
завдань податкової інспекції .
На жаль, сьогодні відносини між роботодавцями та найманими
працівниками не завжди відповідають нормам чинного законодавства та
існує ганебна практика обговорення при наймі на роботу суми офіційної
заробітної плати й нелегальних надходжень.
Саме з цього приводу в приміщенні Професійно-технічного
навчального закладу Хмельницької об’єднаної технічної школи Товариства
сприяння обороні Україні відбувся семінар у якому взяли участь
представники податкової інспекції міста, управління праці та соціального
захисту населення, пенсійного фонду у м. Хмельницькому та орендарі.
Виплата заробітної плати без сплати встановлених податків є грубим
порушенням Законів України та передбачеє адміністративна та кримінальна
відповідальність
(Hmelnyckiy.com
(http://hmelnyckiy.com/novyny/suspilstvo/2685–na–sogodni–legalizatsija–
zarobitnoyi–plati–e–odnim–iz–prioritetnih–zavdan–podatkovoyi–
inspektsiyi.html). – 2012. – 03.08).
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СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ У
ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко
впевнений, що підписаний Президентом України закон № 5083-VI «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової
служби і у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні»
сприятиме спрощенню процедури адміністрування податків та, відповідно,
створенню додаткових стимулів для активного розвитку бізнесу.
Зокрема, в законі враховані ініціативи ДПС України щодо
вдосконалення спрощеної системи оподаткування за рахунок введення п’ятої
та шостої груп платників єдиного податку. Так, у п’ятій групі «спрощенців»
зможуть працювати фізособи-підприємці, які протягом останнього
календарного року мали не більше 20 найманих співробітників, а обсяг
доходу – не більше 20 млн грн. У шостій групі працюватимуть юридичні
особи, чисельність працівників яких не перевищує 50 осіб, обсяг прибутку –
не більше 20 млн грн.
«Завдяки такій розбивці на групи та спрощенню умов ведення бізнесу у
платників відпаде необхідність мінімізувати свої податкові зобов’язання.
Таким чином, в якості ефекту від стимулювання розвитку бізнесу ми
очікуємо на позитивну динаміку бюджетних надходжень», – зазначив
Олександр Клименко.
Значно спростить документообіг та дозволить планувати витрати для
підприємців врахована в законі ініціатива ДПС щодо авансових платежів
податку на прибуток. Підприємства з прибутком не менше 10 млн грн.
сплачуватимуть щомісяця 1/12 частину нарахованого за минулий рік
податку. У випадку, якщо підприємство протягом кварталу показує збиток,
воно може подати заяву, зробити перерахунок і буде до кінця року звільнено
від сплати авансових платежів.
«Це загальноприйнята європейська практика, що дозволить зменшити
кількість контактів представників бізнесу із податковою службою.
Підкреслю, що авансові платежі не сплачуватимуть представники малого та
середнього бізнесу, тобто платники податку, у яких доходи не перевищують
10 млн грн., та новостворені підприємства», – зауважив Олександр
Клименко. Перевагою для цієї групи платників також є дозвіл не подавати
податкову декларацію за календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців, а
податок на прибуток сплачувати на підставі річної податкової декларації без
сплати авансового внеску.
Керівник податкового відомства також схвально оцінив законодавчу
формалізацію розподілу повноважень між ДПСУ та Міністерством фінансів.
«Європейський досвід показав, що успішною буде тільки така податкова
політика, в якій функції ідеолога-організатора та виконавця чітко
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відокремлені одна від одної та покладені на різні установи. У наших
стосунках з Мінфіном ми керувалися таким принципом більше року, і я можу
тільки привітати той факт, що Верховна Рада та Президент погодилися
затвердити це на рівні норм закону», – підкреслив Олександр Клименко
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245466999&cat_id=2
44276429). – 2012. – 09.08).
***
Ініціативи податкової служби доопрацьовуються і незабаром
будуть оприлюднені. Про це заявив заступник Голови ДПС України Андрій
Ігнатов під час засідання Економічної ради Українського союзу
промисловців та підприємців.
Серед основних законодавчих ініціатив податківець відзначив
збереження спрощеної системи оподаткування та ряду пільг з податку на
прибуток, зокрема, можливість сільгоспвиробникам сплачувати фіксований
сільгоспподаток. Крім того, 3–відсотковий збір в Пенсійний фонд з іноземної
валюти запроваджуватиметься лише на безготівкову валюту у рамках
торговельного обігу, зміниться шкала прогресивного податку на доходи
фізичних осіб. Розглядається питання щодо відміни податкової соціальної
пільги, зниження ставки податку з обігу, а також відпрацьовується
перехідний період та інші аспекти законодавчого врегулювання
запропонованих змін.
«Ці зміни реанімують стимулюючу функцію податків та сприятимуть
усуненню структурних диспропорцій в економіці. Це буде досягнуто загалом
за рахунок зниження діючих ставок основних податків. Так, ставка податку
на додану вартість з 20 % знизиться до 7–12 %., єдиний соціальний внесок – з
37–49 % до 15 %, податок на доходи фізичних осіб з 15–17 % до 10 % з
паралельним впровадженням прогресивної шкали», – підкреслив Андрій
Ігнатов.
Водночас, за словами податківця, для уникнення зниження надходжень
до бюджету запроваджуватимуться так звані компенсаторні механізми. Вони
передбачатимуть відміну пільг та розширення бази оподаткування деякими
податками. Наприклад, ПДВ – додаткове оподаткування продажів за ставкою
2,5–2 %, єдиний соціальний внесок – повернення к оподаткуванню купівлі
безготівкової іноземної валюти за ставкою 3 %.
«Всі наші ініціативи ми винесли на обговорення громадськості і
зацікавлені в отриманні об’єктивної оцінки запропонованим новаціям з боку
бізнесу. Впевнений, що така спільна робота допоможе нам розробити
оптимальні законодавчі норми», – підкреслив Андрій Ігнатов (Державна
податкова служба України (http://sts.gov.ua) / Прес-служба ДПC України.
– 2012. – 02.08).
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***
В январе–июле 2012 года в сводный бюджет Украины перечислено
161,1 млрд грн. платежей, которые контролируются налоговыми
органами. Это на 13,3 млрд грн. больше, чем в прошлом году. Об этом
сообщает Государственная налоговая служба Украины.
По данным налоговой, госбюджет получил – 113,1 млрд грн., что на 5,9
млрд грн превышает поступления прошлого года, местные бюджеты – 48,0
млрд грн., что на 7,4 млрд грн. больше, чем в прошлом году.
На 1,1 млрд грн. (на 4 %) возросли поступления по налогу на прибыль
по сравнению с прошлым годом (при уменьшении ставки налога с 25 до
21 %).
При внедрении нулевой ставки НДС для операций по импорту
природного газа объемы уплаты налога на добавленную стоимость не
уменьшились (прирост – 1,3 %, или 587,6 млн грн.). Без указанной изменения
законодательства прирост уплаты налога составляет 24,6 %.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
возмещение налога увеличилось на 6 %, или на 1,5 млрд грн. Плательщикам
возмещено 26,9 млрд грн. налога на добавленную стоимость, что позволило
предотвратить вымывание оборотных средств из предприятий, отметили в
налоговой
(Ирта–fax
(http://irtafax.com.ua/news/2012/08/2012–08–03–
42.html). – 2012. – 03.08).
***
16 августа, в горисполкоме под руководством заместителя мэра
Запорожья Валерия Эделева состоялось заседание координационного совета
по вопросам развития предпринимательства.
Члены
координационного
совета
рассмотрели
вопрос
конкурентоспособности развития малого и среднего бизнеса. В первом
полугодии текущего года в Запорожье работало 53312 предпринимателей –
это на 3,4 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам
членов координационного совета, среди вопросов, которые сегодня требуют
помощи власти – усовершенствование законодательной и нормативноправовой
базы
относительно
государственной
поддержки
предпринимательства и борьба со "стихийной" торговлей.
В ходе заседания предприниматели высказали свои предложения по
ряду законопроектов, которые регулируют ведение предпринимательской
деятельности. Члены координационного совета решили создать рабочую
группу по изучению этих предложений. Также было принято решение
обсудить на следующих заседаниях проект городской программы поддержки
предпринимательства на 2013–2014гг.
Особое внимание члены координационного совета уделили вопросу
борьбы со "стихийной" торговлей и приняли решение о необходимости
усиления совместной работы – как правоохранительных органов,
представителей власти, так и предпринимателей – по ликвидации этого
явления (В Запорожье предприниматели включились в борьбу со
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"стихийщиками"// ZaБор (http://zabor.zp.ua/www/node/3685). – 2012. –
16.08).
***
Керівники ДПІ у м. Черкасах та ДПС у Черкаській області днями
провели засідання «круглого» столу з керівниками 10 підприємств міста, які
мають іноземних інвесторів. Темою дискусії стали питання інвестиційного
клімату в Україні та, зокрема, на Черкащині та впливу податкової політики
на суспільні процеси в державі.
Відкриваючи захід, голова ДПС у Черкаській області Петро Хукаленко
наголосив на тому, що податкова служба Черкащини зацікавлена у
покращенні інвестиційної привабливості регіону, наслідком якої є не лише
вливання додаткових коштів в економіку області, але й – створення нових
робочих місць.
“Сьогодні триває зміна філософії у роботі податкових органів – від
фіскальної до сервісної служби, – наголосив Петро Хукаленко, – в процесі
якого ми намагаємось забезпечити платників податків якомога більшою
кількістю якісних сервісів та послуг”.
22 Центри обслуговування платників податків, “Швидка податкова
допомога”, “Гостьовий комп’ютер”, “Щоденні он-лайн консультації”,
“Консультації по СКАЙПу”, Центр сертифікації ключів електронного
цифрового підпису – перелік основних сервісів, які на сьогодні безкоштовно
надаються податковими інспекціями регіону.
10 найбільших підприємств області з іноземними інвестиціями
зареєстровані саме у місті Черкаси.
«Сервіси, які реалізуються податковою службою м. Черкаси, надають
інвесторам впевненість в тому, що вони завжди отримають якісні
консультації, своєчасне та в повному обсязі відшкодування ПДВ, що
дозволить підприємствам з іноземними інвестиціями проводити
модернізацію і нарощування основних фондів», – зазначив начальник ДПІ у
м. Черкасах Ігор Порубай.
За словами Ігоря Порубая, підприємствам Черкащини вже
відшкодовано грошовими коштами на рахунки платників податків
228,2 млн грн. ПДВ, з цієї суми 95 % коштів отримали саме експортери.
Присутні керівники підприємств зазначили, що інвестиційний клімат в
області є доволі привабливим.
За результатами засідання зібрані пропозиції щодо вдосконалення
окремих норм податкового законодавства в частині оподаткування
інвестиційної діяльності, які будуть узагальнені та направлені до ДПС
України, інформує прес-служба обласної ДПС (Податківці вирішили
поговорити з керівниками черкаських підприємств, що мають іноземні
інвестиції
//(ПРОЧЕРК
(http://procherk.info/news/7-cherkassy/9559podatkivtsi-virishili-pogovoriti-z-kerivnikami-cherkaskih-pidpriemstv-schomajut-inozemni-investitsiyi). – 2012. – 17.08).
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Государственная налоговая служба (ГНС) завершила первый этап
общественного обсуждения своего видения реформы налоговой системы,
начавшийся в середине июля.
Законопроект не очень отличается от более ранней концепции. В ГНС не
отказались от его ключевых положений. Все также предлагается снизить
ставку НДС с 20 % до 12 % на импорт/реимпорт товаров и услуг, а также
электроэнергию, газ, нефть и воду. Все остальные операции на внутреннем
рынке будут облагаться 7–процентным налогом.
Под дополнительное налогообложение в 2 % оборота (с 1 января по
1 июля 2013 года – 2,5 %) будут подпадать практически все указанные выше
операции, а также экспорт. По словам заместителя главы совета
Федерации работодателей (ФРУ) Дмитрия Олейника, по их расчетам,
только эти нормы увеличат налоговую нагрузку на предприятия второго
(сырьевые) и третьего передела (с высокой добавленной стоимостью) на 20–
30 %.
В ГНС все так же предлагают снизить нагрузку на фонд оплаты труда с
одновременным существованием прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц. 10 % будет взиматься с доходов на уровне 1,4 минимальной
зарплаты (сейчас это примерно 1502 грн). С суммы выше этого показателя,
но не больше десятикратного размера минимальной зарплаты, будет
взиматься 15 %. А с более высоких доходов нужно будет платить 20 %.
Социальную льготу в размере прожиточного минимума для
трудоспособных, которая с 2015 года была бы применима для всех
плательщиков, решили оставить, в частности, для матерей–одиночек, вдов, а
также тех, кто воспитывает ребенка–инвалида. Единый соцвзнос, как и было
предложено первоначально, составит 15 % для всех плательщиков.
В то же время законопроект содержит новые нормы, которые вряд ли
мог предложить бизнес, например возвращение к возмещению НДС
облигациями. Они будут выпущены на сумму налога за период до 1 января
2013 года. Это лишь один из вариантов возврата налога, и его поддержал ряд
предприятий. Оформление возврата НДС бумагами будет только на
добровольной основе.
Не в полном объеме реализована идея ГНС о ликвидации всех
налоговых льгот. Предложено взимать НДС с операций по поставке
продуктов детского питания, технических средств реабилитации и
легковыхавтомобилей для инвалидов, национальных фильмов (и их
демонстрации), лекарственных препаратов, благотворительной помощи,
книгоиздания.
Льгот, как по НДС, так и по прибыли, лишатся самолетостроители.
Будет ликвидирован специальный режим налогообложения в сельском,
лесном и рыбном хозяйствах. Налог на прибыль придется платить легкой
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промышленности, машиностроению для агарного сектора, производителям
биотоплива, гостиницам. Но льготы по НДС останутся, в частности на услуги
образования, медицины, при импорте газа (Хорошие новости
(http://horoshienovosti.com.ua/?id=11&text=43976). – 2012. – 02.08).
***
Государственная налоговая служба разослала экспертам и
ассоциациям первую обобщенную версию изменений в Налоговый
кодекс и другие законодательные акты. Согласно графику, утвержденному
министром финансов Юрием Колобовым, обобщенный вариант реформы
должны были обнародовать на сайтах Министерства финансов и ГНС до
1 августа. Однако вчера он так и не был опубликован.
«Мы были настроены на работу после официального обнародования,
чтобы внесение предложений обрело уже иной статус. Но, видимо, кто–то
тормозит этот процесс», – отмечает президент Союза налоговых
консультантов Леонид Рубаненко.
Предоставленный членам рабочей группы законопроект не очень
отличается от более ранней концепции. В ГНС не отказались от его
ключевых положений. Все также предлагается снизить ставку НДС с 20 % до
12 % на импорт/реимпорт товаров и услуг, а также электроэнергию, газ,
нефть и воду. Все остальные операции на внутреннем рынке будут
облагаться 7–процентным налогом. Под дополнительное налогообложение в
2 % оборота (с 1 января по 1 июля 2013 года – 2,5 %) будут подпадать
практически все указанные выше операции, а также экспорт.
Руководитель группы экспертов Союза налоговых консультантов
Людмила Рубаненко отмечает, что после введения налога с оборота скорее
всего увеличатся и цены, а его взимание с экспортных операций
противоречит европейским соглашениям. Президент Американской
торговой палаты Хорхе Зукоски считает, что параллельное
администрирование НДС и налога с оборота усложняет фискальную систему
и, несмотря на снижение ставки НДС, окажет негативное влияние на бизнес.
К тому же по налогу с оборота будут авансовые платежи. Кроме того, бизнес
будет нести потери и при уплате сбора в 3 % при покупке безналичной
валюты.
В ГНС все так же предлагают снизить нагрузку на фонд оплаты труда с
одновременным существованием прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц. 10 % будет взиматься с доходов на уровне 1,4 минимальной
зарплаты (сейчас это примерно 1502 грн). С суммы выше этого показателя,
но не больше 10–кратного размера минимальной зарплаты, будет взиматься
15 %. А с более высоких доходов нужно будет платить 20 %. Социальную
льготу в размере прожиточного минимума для трудоспособных, которая с
2015 года была бы применима для всех плательщиков, решили оставить, в
частности, для матерей–одиночек, вдов, а также тех, кто воспитывает
ребенка–инвалида. Единый соцвзнос, как и было предложено первоначально,
составит 15 % для всех плательщиков.
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В то же время законопроект содержит новые нормы, которые вряд ли
мог предложить бизнес, например возвращение к возмещению НДС
облигациями. Они будут выпущены на сумму налога за период до 1 января
2013 года. В пресс–службе ГНС утверждают, что это лишь один из вариантов
возврата налога, и его поддержал ряд предприятий. «Оформление возврата
НДС бумагами будет только на добровольной основе»,– добавляют в пресс–
службе. Но, по мнению директора экономического департамента
Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлии
Дроговоз, государство таким образом признает, что проблема с возмещением
не решена, а долги растут.
«Автоматическое возмещение худо–бедно работает, а в обычном режиме
предприятия практически не получают возмещение. Была команда отдать
НДС мелким компаниям, но там суммы маленькие, хотя таких предприятий
много»,– добавляет Людмила Рубаненко. Получение НДС–облигаций лишает
бизнес возможности зачислять долг государства в счет будущих платежей,
уверена госпожа Дроговоз.
Не в полном объеме реализована идея ГНС о ликвидации всех
налоговых льгот. Предложено взимать НДС с операций по поставке
продуктов детского питания, технических средств реабилитации и легковых
автомобилей для инвалидов, национальных фильмов (и их демонстрации),
лекарственных препаратов, благотворительной помощи, книгоиздания.
Льгот, как по НДС, так и по прибыли, лишатся самолетостроители. Будет
ликвидирован специальный режим налогообложения в сельском, лесном и
рыбном хозяйствах. Налог на прибыль придется платить легкой
промышленности, машиностроению для агарного сектора, производителям
биотоплива, гостиницам. Но льготы по НДС останутся, в частности на услуги
образования, медицины, при импорте газа.
«Вернут НДС для зернотрейдеров, при экспорте лома черных и цветных
металлов, шкур. Изначально они освобождались от налога для ликвидации
схем. Теперь появится возможность схемы вернуть»,– говорит госпожа
Дроговоз.
По словам председателя правления Украинской ассоциации
предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Валентины
Изовит, с ростом налоговых платежей увеличится себестоимость продукции.
«Мы не можем конкурировать с импортом, будем сокращать рабочие
места»,– говорит она. Хотя, по мнению госпожи Рубаненко, для предприятий
легкой промышленности вряд ли что–то существенно поменяется, так как
90 % компаний убыточны. Налоговики обещают, что любое предложение об
отмене преференций будет согласовано с профильным министерством.
Окончательная
версия
законопроекта
ожидается
к
сентябрю
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua/2012/08/02/630002/). – 2012. – 02.08).
***
Налоговая: "упрощенцы" стали платить втрое больше налогов.
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Предприниматели в Украине с начала года втрое увеличили уплату
единого налога. После перехода на новую модель упрощенного
налогообложения они направили в бюджет 1,8 млрд грн. Это превышает
прошлогодние поступления этого налога почти на 1,2 млрд гривен. Об этом
сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Также выросли объемы уплаты налога на доходы физлицпредпринимателей. За январь-июль 2012 поступления от этого налога в
сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, или на 4,8 млрд грн
больше прошлогодних результатов (темпы роста – 14,4 %) (Левый берег
(http://economics.lb.ua/state/2012/08/15/165864_nalogovaya_uproshchentsi_stal
i_platit.html). – 2012. – 15.08).
***
На Вінниччині 376 суб’єктів господарської діяльності можуть
забути про паперову звітність.
Серед них представники 195 юридичних осіб та 181 фізичних осіб –
підприємців. Це «перші ластівки» з числа платників податків регіону, які з
початку діяльності Вінницького представництва Акредитованого Центру
сертифікації ключів ІДД ДПС України, тобто з 18 червня, скористалися
новим податковим сервісом, запропонованим ДПС України – електронним
цифровим підписом. Загалом вони згенерували 736 сертифікатів електронних
ключів: 470 – для юридичних осіб, 266 – для фізичних.
Ці платники зможуть скористатися результатами трансформації
податкової служби із фіскального органу на сервісну службу та використати
зекономлений на спілкуванні з податковими інспекторами час, на ведення
власної справи (Державна податкова служба у Вінницькій області
(ttp://www.vinsta.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8881
&catid=613&Itemid=564). – 2012. – 03.08).
***

На Донеччині плат никам видано майж е 2 т исячі безкошт овних
ключів елект ронного цифрового підпису.

Донецьке представництво Центру сертифікації ключів ДПС України
розпочало свою роботу у травні поточного року. З цього часу цим новим
сервісом скористалося більше 1 тисячі платників податків області. Ними вже
отримано майже 2 тисячі електронних ключів від податкової.
Кожен з цих платників вже особисто оцінив якість усього спектру
безкоштовних послуг електронного цифрового підпису та криптографічного
захисту інформації. До речі, процедура отримання платником ключа триває
не більше 25 хвилин.
Всю необхідну інформацію, нормативні документи та інструкції стосовно
отримання електронних ключів розміщено на сайті: http://www.cskidd.gov.ua.
«Податкова служба і у подальшому буде впроваджувати нові сервіси,
які підвищать податкову культуру адміністрування податків та створять
необхідні умови для комфортного ведення бізнесу», – зазначив голова ДПС у
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Донецькій област і Вадим Бондаренко (Держ авна подат кова служ ба у
Донецькій област і (http://www.dpa.dn.ua/s/103/5952). – 2012. – 07.08).
***
Председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко провел
встречу с руководителями предприятий с иностранными инвестициями, в
ходе которой сообщил о позитивных сдвигах во взаимоотношениях с
налогоплательщиками, а также о новациях налогового законодательства в
последнее время и об их влиянии на инвестиционную привлекательность
региона. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
«Уменьшение количества налогов и сборов, снижение базовых ставок
по основным налоговым платежам уже дали ощутимые результаты
относительно привлечения инвестиций. Так, в Донецкой области за 2011 год
освоено более 10 % капитальных инвестиций Украины. По этому показателю
Донетчина вышла на второе место в государстве. По сравнению с 2010 годом
инвестиции в основной капитал увеличились в 1,7 раз», – рассказали в
налоговой.
«Инвестиции всегда растут там, где есть перспектива и комфортные
условия для развития бизнеса. Мы с уважением относимся к добросовестным
налогоплательщикам и, в свою очередь, рассчитываем на прозрачность при
формировании доходов и налоговых обязательств владельцев активов», –
отметил Вадим Бондаренко.
Участники встречи поддержали мнение о том, что инвестиционная
привлекательность региона во многом зависит от степени открытости
диалога
налоговой
службы
и
бизнеса
(УРА-Информ.Донбасс
(http://ura.dn.ua/10.08.2012/128179.html). – 2012. – 10.08).
***
Виведення економіки Житомирщини з "тіні".
Відбулося засідання колегії державної податкової служби у
Житомирській області. Розглянуто підсумки роботи за січень – липень
2012 року та основні напрямки діяльності на подальшу перспективу.
Обговорено також і шляхи приведення в дію резервів наповнення бюджету.
Зазначено, що керуючись положення податкового кодексу, який
постійно вдосконалюється за побажаннями платників податків, вдалося
значно поліпшити роботу та здійснювати поступовий перехід від фіксальних
заходів до сервісного обслуговування тих хто наповнює бюджет. І сім місяців
роботи цього року засвідчили, що бюджети різних рівнів виконуються .
Намітилися певні зрушення і щодо адміністрування податку на додану
вартість. Значна частина його повертається в автоматичному режимі тим хто
працює прозоро, стабільно і прибутково. Цьому важливому показнику
заохочення платників податків до зовнішньо – економічної діяльності
надається важлива увага.
Під час обговорення стратегічних завдань вказувалось також і на
проблеми виведення економіки із тіні, на працюючі схеми в області та
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механізми попередження та впливу на тих, хто працює не прозоро, з
використанням незаконних схем ведення підприємницької діяльності
(Житомирська
обласна
державна
телерадiокомпанiя
(http://tvradiozt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6585:
-lr-&catid=1:latest-news&Itemid=99). – 2012. – 14.08).
***
За безкоштовними електронними ключами звернулися майже 500
закарпатських підприємців.
Серед них – юридичні особи, фізичні особи–підприємці та громадяни.
Як показує динаміка видачі сертифікатів, нова послуга користується
популярністю серед закарпатців.
Отримуючи безкоштовні послуги з надання електронного цифрового
підпису, платник податків економить свій час за рахунок того, що у
подальшому подавати звітність він зможе у будь–який зручний для себе час з
будь–якого місця, де є Інтернет. Сама ж процедура оформлення та видачі
сертифікату ключа, за умови надання потенційним користувачем необхідних
документів, триває не більше 25 хвилин.
Із 19 липня 2012 року перелік необхідних документів для отримання
електронних цифрових підписів скорочено – втратила чинність вимога щодо
надання копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб
та
фізичних
осіб–підприємців
(Закарпаття
online
(http://zakarpattya.net.ua/News/99339–Za–bezkoshtovnymy–elektronnymy–
kliuchamy–zvernulysia–maizhe–500–zakarpatskykh–pidpryiemtsiv). – 2012. –
09.08).
***
Активність підприємців та керівників підприємств регіону відзначив
керівник податкової служби Закарпаття Василь Іванчо під час зустрічі з
представниками бізнесу Мукачівщини, адже за безкоштовними
електронними ключами звернулося вже 70 суб’єктів господарювання
Мукачева та Мукачівського району.
За словами голови ДПС у Закарпатській області В.Іванчо, усі сьогодні
розуміють, що за електронною звітністю – майбутнє. І це майбутнє не таке
вже й далеке. Відрадно, що суб’єкти господарювання району усвідомлюють
це і у повній мірі користуються сервісом, який запровадила Державна
податкова служба України.
Закарпатське представництво Акредитованого Центру сертифікації
ключів ІДД ДПС України, яке працює в Ужгороді, готове працювати з усіма
бажаючими отримати особистий електронний підпис.
Разом з тим, на запитання присутніх щодо обов’язковості подання
податкової звітності в електронному вигляді, він відповів, що ніякої
обов’язковості щодо переходу на електронне звітування немає. «Платник сам
обирає спосіб подання звітності до податкової інспекції, визначений
Податковим кодексом, – сказав В.Іванчо. – Наше завдання – максимально
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спростити йому цей процес, тому служба запроваджує щораз нові сервіси. А
отримання безкоштовних ключів дає до них доступ».
До прикладу, уже зараз платники, які звітують Інтернетом, мають
можливість в режимі онлайн дізнаватися про наявність податкового боргу чи
отримувати довідку про відсутність такого боргу. У майбутньому
працюватиме ще й «електронний кабінет платника податку», який
забезпечить надання нових можливостей в он-лайн режимі.
Після завершення зустрічі з головним податківцем краю майже 200
платників податків Мукачівщини мали змогу під час семінару ознайомитися
із змінами, внесеними з 1 липня до Податкового кодексу України, і отримати
індивідуальні консультації від фахівців ДПС у Закарпатській області та
територіального відділення Асоціації платників податків України
(Мукачево.нет (http://www.mukachevo.net/UA/News/view/60861). – 2012. –
20.08).
***
В Запорожской области срок регистрации налоговых накладных
сократят до 15 дней.
Сейчас в органах налоговой службы происходит процесс, конечной
целью
которого
является
создание
сервисной
службы
для
налогоплательщиков. Одним из его этапов является создание Центрального
офиса для крупных плательщиков налогов. Все усилия налоговиков
направлены на то, чтобы как можно больше упростить жизнь представителям
бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной налоговой
службы по работе с крупными плательщиками в Запорожской области.
– Одним из таких шагов является постоянный мониторинг
общественного мнения и проведение опроса среди налогоплательщиков о
том, какой они хотят видеть налоговую систему, или о том, какие
законодательные нормы необходимо изменить, – отметили в пресс-службе.
Одним из нововведений является сокращение срока регистрации
налоговых накладных в Едином реестре до 15 дней. Благодаря этому
предприятия и предприниматели будут иметь возможность до наступления
последнего срока подачи отчетности по НДС убедиться, что их контрагенты
выполнили требования действующего законодательства и своевременно
зарегистрировали налоговые накладные.
Стоит отметить, что с учетом обращений налогоплательщиков, которые
выбрали электронный способ отчетности, расширяется электронный сервис.
"Так, в программном обеспечении "Информационный портал" органов ГНС
реализована возможность получения сведений из Единого реестра налоговых
накладных не только покупателями, но и продавцами. Для этого необходимо
заполнить "Запрос на получение сведений из Единого реестра налоговых
накладных", форма которого размещена на сайте ГНС Украины, и направить
его в адрес zvit@sta.gov.ua", – говорится в сообщении (Репортер Запорожья
(http://reporter-ua.com/2012/08/13/v-zaporozhskoi-oblasti-srok-registratsiinalogovykh-nakladnykh-sokratyat-do-15-dnei). – 2012. – 13.08).
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***
Митники і податківці створять єдину інформаційну базу для
роботи.
У рамках взаємодії митних і податкових органів при здійсненні
державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності відбулася спільна робоча нарада
керівництва Державної податкової служби у Закарпатській області та
Чопської митниці під час якої обговорено пріоритети співпраці та обмін
інформацією.
У своєму вступному слові заступник голови ДПС у Закарпатській
області Віталій Кричко повідомив присутніх про підписану у травні місяці
п.р. Угоду щодо інформаційного співробітництва між Державною митною
службою України та Державною податковою службою України, яка
передбачає створення єдиного інформаційного простору, забезпечення
онлайн–режиму для обміну інформацією між двома відомствами, наповнення
інформаційних ресурсів даними, необхідними для контролю за правильністю
нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків. Зокрема, заступник
головного податківця краю звернув увагу на те, що митниця відтепер
щомісяця має надавати податковій службі інформацію про «сумнівних»
нерезидентів, яка є в їх розпорядженні.
Заступник начальника Чопської митниці Анатолій Ципящук
проінформував учасників зустрічі, що наразі активно впроваджується
електронне декларування товарів. Але, в той же час, поширенню
електронного декларування перешкоджає неузгодженість Митного та
Податкового кодексів. Мова йде про вимоги ст.200 Податкового кодексу
України, що право на відшкодування податку на додану вартість при
експорті суб’єкт ЗЕД матиме тільки на підставі оригіналів митних
декларацій, які підтверджують вивезення товарів за межі митної території
України. Тож Анатолій Іванович запропонував ініціювати податківцям
необхідні звернення до центральної податкової адміністрації для внесення
необхідних змін до Податкового кодексу України, аби узгодити його з
вимогами вітчизняного митного законодавства.
Заступник начальника управління податкової міліції ДПС у
Закарпатській області Роман Пишка наголосив на проведенні спільних
заходів із забезпечення дієвого контролю за зовнішньоекономічними
операціями. У першу чергу, що стосується ризикової категорії, повноти
нарахування і сплати податків від операцій з імпортованими товарами,
випущеними у вільний обіг, виявляння злочинних груп, які займаються
імпортом товарів із офшорних зон. Відтак, майор податкової міліції звернув
увагу на необхідності направлення митними органами запитів до колег
іноземних держав для отримання інформації про нерезидентів, походження
товарів, які імпортуються тощо. Також йшлося про доцільність створення
спільної робочої групи для постійного моніторингу критеріїв ризику та
участі співробітників податкової міліції у зоні митного контролю та при
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процедурі митного огляду, – повідомили в прес–службі Чопської митниці
(Інформаційно–аналітичний
сайт
Zaholovok.com.ua
(http://zaholovok.com.ua/mitniki–i–podatkivtsi–stvoryat–jedinu–informatsiinu–
bazu–dlya–roboti). – 2012. – 17.07).
***
Мелитополь. Электронная отчетность набирает обороты.
Все больше субъектов хозяйствования по достоинству оценивают
преимущества электронной отчетности.
Это, по словам главного инспектора Мелитопольской ОГНИ Луизы
Ефремовой, и экономия времени, и отсутствие очередей, и исключение
человеческого фактора при общении с инспектором. Если в 2011 г. в
электронном виде отчитывались около тысячи предпринимателей, то в
августе 2012 г. их стало 7375. В общей сложности сейчас по e-mail
отчитались почти 96 % юридических лиц – плательщиков НДС и 93 %
физических
(Мелитопольские
ведомости
(http://www.mv.org.ua/?news=36197). – 2012. – 14.08).
***
Івано–Франківські податківці відкрили новий консультаційний
пункт.
Це уже восьмий консультаційний пункт, що відчинив свої двері для
платників податків нашого міста. Цього разу – у приміщенні обласного
Бізнес–інкубатора.
Ця громадська організація обслуговує майже 30 підприємців–
початківців, які набувають тут необхідні знання щодо ведення власної
справи. Відтепер вони зможуть отримати консультації і з податкового
законодавства від провідних фахівців міської ДПІ. Перший прийом для
«інкубантів» провела начальник відділу взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю Галина Яремко.
Підприємці отримали консультації щодо порядку застосування
суб’єктами господарювання спрощеної системи оподаткування, реєстрації
платником податку на додану вартість та стягнення податкового боргу у
світлі змін до Податкового кодексу, щодо відмови від реєстраційного номеру
облікової картки платника податків через релігійні переконання, тощо.
Принагідно отримали консультації і працівники громадської
організації, яких цікавило питання оподаткування благодійних внесків.
Консультації для слухачів Бізнес–інкубатора надаватимуться щомісяця
(Агенція новин Фirtka.if.ua (http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=24002).
– 2012. – 06.08).
***
Исполняющая
обязанности
председателя
государственной
налоговой службы в Николаевской области Инна Каськова встретилась с
руководителями предприятий с иностранными инвестициями.
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В числе участников встречи были заместители председателя
государственной налоговой службы в Николаевской области Сергей
Тарасов и Александр Кущенко, исполняющий обязанности начальника
управления налоговой милиции Сергей Кавун.
Инна Каськова сообщила, что на 1 августа 272 предприятия
Николаевской области используют в своей деятельности иностранные
инвестиции. Она также отметила, что инвестиционный климат в регионе
улучшается. В нынешнем году предприятия с иностранными инвестициями
получили доход в сумме 4,6 миллиарда гривен – это 20 процентов от общей
суммы задекларированного в первой половине 2012 года дохода по области
(22,9 миллиарда гривен). В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года полученный доход таких предприятий вырос более чем в два раза. При
этом уплата налогов в сводный бюджет также увеличилась в два раза и
составляет 315 миллионов гривен…
Сергей Тарасов прокомментировал результаты первого исследования
качества инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности в
Украине, проводившегося в апреле среди руководителей американских,
европейских и украинских компаний-инвесторов. О том, что ситуация в
Украине, по крайней мере, не ухудшается, заявили 63 процента опрошенных
респондентов, а о явном улучшении – 13 процентов. 31 процент опрошенных
заявили о своих планах инвестировать средства в экономику Украины уже до
конца 2012 года. 26 процентов зарубежных бизнесменов также планируют
осуществить такие инвестиции, однако пока не приняли окончательного
решения.
О деятельности предприятия с турецкими инвестициями, которое
занимается оптовой торговлей, рассказал директор ТОВ «Блек Си Грейн
ЛТД» Чегендез Мустафа Тунч. Он остановился на вопросах возмещения
НДС и на партнерских отношениях с ГНИ в Центральном районе, где
находится на учете. «К налоговой службе претензий нет, главное нам не
мешать», – отметил турецкий бизнесмен.
Говоря о возмещении НДС, необходимо отметить, что в Николаевской
области предприятиям с иностранными инвестициями возмещено в 2012 году
59,4 миллиона гривен НДС, что превышает показатель аналогичного периода
2011 года более чем в два раза.
Инна Каськова отметила, что еще один шаг навстречу бизнесу –
уменьшение плановых проверок. В 2011-м по сравнению с предыдущим
годом их количество уменьшилось на 50 процентов (Николаевские новости
(http://www.niknews.mk.ua/2012/08/21/272-nikolaevskix-predprijatijaispolzujut-dolgosrochnye-vlozhenija-inostrannogo-kapitala/). – 2012. – 21.08).
***
У Кремінній відкрито Центр обслуговування платників податків.
«Першочергове завдання фахівців Центру – створити довірливі, прозорі
та взаємовигідні партнерські відносини з платниками, максимально
полегшити процес сплати податків», – повідомив начальник Рубіжанської
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об’єднаної державної податкової інспекції Володимир Прокопенко під час
урочистого відкриття Кремінського Центру обслуговування платників
податків. Він наголосив, що з відкриттям Центру понад 2,6 тис. платників
отримали змогу в одному місці скористатися всім комплексом послуг.
«Робота Центру – це якісно новий рівень обслуговування платників, –
підкреслив керівник інспекції, – де вдосконалено процес прийняття
податкової звітності, пришвидшився доступ платника до необхідної
інформації, впроваджено нові сервіси, які покликані максимально спростити
процес оподаткування. Таким чином, відкриття Центру сприяє розвитку
партнерських відносин податківців з бізнесом» (Державна податкова
служба
у
Луганській
області
(http://dpa.lg.ua/index.php?menu=news&postid=10311#top). – 2012. – 08.08).
***
Податкова перетворюється з фіскального відомства у сервісну
службу високого рівня для платників податків. Про нові тенденції у
відносинах між бізнесом та податковими органами, а також позитивні зміни в
оподаткуванні йшлося сьогодні, 17 серпня, на зустрічі керівництва
Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими
платниками податків у м. Львові ДПС з представниками великого бізнесу та
підприємств з іноземними інвестиціями.
«Діяльність податкової служби спрямована на створення сприятливих
умов для розвитку бізнесу та стимулюючого інвестиційного клімату, рівних
конкурентних умов для ведення підприємництва», – зазначила заступник
начальника СДПІ по роботі з ВПП у м. Львові ДПС Тетяна Чичирко.
Голова Ради Територіального відділення ВГО АППУ у Львівській
області Лілія Долінська відзначила позитивні зрушення у налагодженні
партнерських відносин між податківцями та великим бізнесом. Цьому,
зокрема, сприяло створення Центрального офісу з обслуговування великих
платників податків.
Податкова служба запропонувала платникам податків низку нових
сервісів, які надають можливість суттєво спростити процедуру сплати
податків. Запровадження таких сервісів для великих платників податків як
«Горизонтальний моніторинг» та «Електронний кабінет платника податків»
надасть можливість сформувати ефективну та результативну систему
адміністрування податків у рамках проведення податкової реформи. Замість
пошуку порушень будуть надаватися послуги з оцінки податкових ризиків
великих платників податків (Підприємці Львівщини відзначили позитивні
зрушення у роботі з податковою // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2012/08/17/364502). – 2012. – 17.08).
***
Харківські платники податків вже отримали майже 1,5 тисячі
безкоштовних ключів електронного цифрового підпису.
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З моменту відкриття у м. Харкові пункту реєстрації користувачів
посиленого сертифікату електронного цифрового підпису при ДПС у
Харківській області до нього за безкоштовними «електронними ключами»
звернулося 879 платників податків.
Серед них: 315 юридичних осіб, 559 фізичних осіб-підприємців.
Кожен з цих платників особисто оцінив якість усього спектру
безкоштовних послуг електронного цифрового підпису та криптографічного
захисту інформації. До речі, процедура отримання платником ключа триває
не більше 25 хвилин (Державна податкова служба у Луганській області
(http://www.dpa.kharkov.ua/page1.php?topic=2012/08/mrr1608). – 2012. –
16.08).
***
За сім місяців бізнес Хмельниччини спрямував до бюджету понад
півтора мільярда гривень.
А це порівняно з минулорічним результатом на 220 мільйонів гривень
більше. До державної скарбниці податківці Хмельниччини мобілізували
майже 610 мільйонів гривень податків, завдання Міністерства фінансів
України виконані на 106 відсотків. Темпи росту до відповідного періоду
минулого року становлять 63 мільйонb гривень.
До місцевих бюджетів регіону бізнес–спільнота краю сплатила
923 мільйонів гривень, що на 156 мільйонів гривень перевищує минулорічні
досягнення.
У структурі загального фонду державного бюджету у січні–липні
забезпечено виконання доведених показників Мінфіну з таких
фундаментальних зборів, як податки на прибуток та додану вартість –
фактичні надходження з яких сягнули 155 та майже 350 мільйонів гривень
відповідно, бюджетний розпис виконано на 112 та 104 відсотки, додатково до
казни спрямовано 17 мільйонів гривень з податку на прибуток та майже
16 мільйонів з податку на додану вартість.
Левова частка у надходженнях до місцевого бюджету традиційно
належить податку на доходи фізичних осіб та платі за землю. У першому
півріччі скарбниці краю отримали майже 670 мільйонів гривень
прибуткового податку та 114 мільйонів плати за землю. Завдання
міністерства фінансів виконані на 101 та 118 відсотків відповідно.
Понадпланові находження склали вісім з половиною мільйонів гривень з
податку на доходи фізичних осіб та майже 18 мільйонів гривень з плати за
землю, темпи росту до минулого року становлять 79 та 22 мільйони гривень.
«На збільшення сплати податків значною мірою вплинуло
впровадження в регіоні соціально–економічних реформ, започаткованих
Президентом України. Саме їх практична реалізація і дозволила досягнути
таких результатів у наповненні казни, – говорить перший заступник голови
ДПС у Хмельницькій області Олександр Асєєв. – Суттєву роль у цьому
процесі відіграв також і оновлений податковий сервіс від митарів. На теренах
краю запроваджено 18 сучасних комфортабельних сервісних центрів для
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обслуговування бізнесу, які роблять візити до податкової для сумлінних
підприємців радше приємними та зручними, аніж вимушеною необхідністю.
Ці зміни у діяльності служби демонструються фундаментальність її
трансформації у сучасну сервісну структуру, на, що й платники податків
реагують відповідним чином, збільшуючи свої відрахування до бюджету», –
констатує заступник очільника податківців регіону (Державна податкова
служба у Хмельницькій області (http://dps.km.ua/gol/gol.php?id=4813). –
2012. – 02.08).
***
Народный депутат Соболев утверждает, что из–за налоговой
политики Кабмина 400 тыс предпринимателей свернули свою
деятельность
Об этом он заявил в программе областного телевидения «Слово
депутату» во время посещения Николаевской области, сообщает пресс–
служба Объединенной оппозиции.
По словам депутата, при нынешней власти страна пережила так
называемую налоговую революцию, следствием которой стало то, что только
в 2011 году 400 тысяч малых предпринимателей прекратили свою
деятельность. За каждым из этих людей стояло, как минимум, 4–10
сотрудников, которым эти предприниматели давали работу. К сожалению,
Налоговый кодекс не дал возможности работать малому и среднему бизнесу.
Зато он дал преференции только для крупного бизнеса, который размещает
свои активы в оффшорных зонах, не платя налоги.
Сергей Соболев заявил, что оппозиционеры предлагали почти две с
половиной тысячи поправок к Налоговому кодексу. Он уверен, что сразу
после выборов нужно немедленно вернуться к Налоговому кодексу и
изменить положение, о котором он говорит (Николаевские Вести
(http://nikvesti.com/news/politics/32724). – 2012. – 22.07).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
За півроку функціонування антикорупційного сервісу «Пульс
податкової», лінія якого працює цілодобово, на номер (044) 284–00–07
зателефонували 9082 особи. Найбільшою популярністю він користується
серед столичних платників податків, від яких надійшло майже 25 % звернень.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Услід за мешканцями Києва найбільш активні Дніпропетровськ (майже
13 %) та Харків (10 %) платників.
Безпосередньо з питаннями щодо функціонування сервісу звернулися
понад 1 тис. осіб. Крім того, платники цікавилися організацією роботи
органів ДПС, сервісами електронної звітності тощо.
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«Пульс податкової» розпочав свою роботу з 25 січня 2012 року.
Головний принцип роботи сервісу – зворотній зв’язок та оперативне
вирішення проблемних питань платників. Переважна більшість звернень до
«Пульсу податкової» опрацьовується протягом однієї доби. Податківці не
тільки приймають скарги громадян, а й повідомляють заявникам про
результати розгляду їх звернень та вжиті заходи (Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Vzhe–bilshe–9–tisyach–osib–zvernulos–do–
antikorupcijnogo–servisu–podatkovoyi.html). – 2012. – 24.07).
***
Закрытие бизнеса физлиц–предпринимателей, не имеющих
наемных работников, предлагается сопровождать упрощенными
налоговыми проверками, а государственную регистрацию прекращения их
предпринимательской деятельности сделать мгновенной. Такие шаги со
стороны правительства смогут помочь закрыть бизнес многим
неработающим предпринимателям.
Обнародован законопроект, вносящий изменения в ряд законов,
направленных на упрощение государственной регистрации прекращения
предпринимательской деятельности. Сейчас, согласно нормам Гражданского
кодекса, такая регистрация происходит в два этапа: сначала в госреестр
вносится запись о решении физлица–субъекта предпринимательской
деятельности (СПД) закрыть свой бизнес, и лишь потом, в случае отсутствия
заявлений кредиторов, делается запись о государственной регистрации
прекращения хозяйственной деятельности. Теперь же, если предприниматель
не имеет наемных работников, процедуру регистрации предлагается
сократить. Физлицо сможет подать заявление, позволяющее сделать это
мгновенно.
Еще один документ, упрощающий закрытие бизнеса физическими
лицами, был зарегистрирован правительством в Верховной Раде.
Законопроект предусматривает, что налоговая проверка предпринимателей,
прекращающих свою деятельность, будет проводиться не более чем за три
рабочих дня. Для этого предприниматель не только не должен использовать
труд наемных работников, но и не должен быть плательщиком НДС. Кроме
того, он обязан задекларировать отсутствие доходов в течение двух лет.
Следует признать, что принятие этих законопроектов позволит
официально прекратить предпринимательскую деятельность многим
физлицам. По данным Государственной службы статистики, на конец
2010 года в Украине было зафиксировано 2,8 млн физических лиц–
предпринимателей.
«Процедура закрытия сложная, и из–за этого множество
предпринимателей вынуждены годами подавать в налоговую пустую
декларацию. Однако данная проблема более характерна для компаний,
поэтому остается лишь надеяться, что упрощенная процедура закрытия
впоследствии будет расширена и на другие категории бизнеса»,– говорит
президент Союза малых, средних и приватизированных предприятий
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Вячеслав Быковец (Обозреватель (http://finance.obozrevatel.com/business–
and–finance/68542–izbavitsya–ot–biznesa–v–ukraine–stanet–prosche.htm).
–
2012. – 24.07).
***
Витрати бізнесу на виконання податкових обов’язків значно
скоротяться.
За І півріччя 2012 року до органів державної податкової служби
надійшло понад 44,7 мільйонів електронних документів.
Впровадження електронного документообігу заощадило понад 650
тонн, або 10 залізничних вагонів паперу, зменшило витрати бізнесу на
придбання бланків, вирішило питання черг у дні масового подання звітності,
суттєво скоротило кількість скарг.
Набрання чинності з 1 липня 2012 року Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких
податкових норм» від 24 травня 2012 року № 4834–VI заклало підвалини для
безпаперового обігу податкових накладних у майбутньому.
Змінами до статті 201 Податкового кодексу України передбачено, що
платник ПДВ може надавати контрагенту лише електронну податкову
накладну за умови її реєстрації в ЄРПН. При цьому складання податкової
накладної у паперовому вигляді необов’язкове.
У червні поточного року вже 45,5 тис. платників податків направили на
реєстрацію до ЄРПН 4,3 млн. податкових накладних із сумою ПДВ до
10 тис. грн. У липні вони зможуть відмовитись від їх збереження у паперовій
формі
(Державна
податкова
служба
у
Луганській
області
(http://dpa.lg.ua/index.php?menu=news&postid=10226#topp). – 2012. – 19.07).
***
На Волині бізнес податківці перевіряють вдвічі менше, як торік.
Протягом семи місяців 2012 року в області проведено 209
документальних та фактичних перевірок бізнес-структур щодо дотримання
ними вимог готівкового обігу. За такий же проміжок часу 2011 року
податківці здійснили 436 аналогічних перевірок. Про це у прямому ефірі
Волинської облдержтелерадіокомпанії у програмі „Тема дня” повідомив
в.о.голови ДПС у Волинській області Андрій Тимейчук.
Серед перевірених підприємств – лише одне, яке належить до категорії
малих. Решта підприємств – значно потужніші і за видом діяльності з
роздрібної торгівлі, сфери обслуговування та громадського харчування.
Як зазначив Андрій Тимейчук, скорочення кількості перевірок – це
загальнодержавна тенденція. „Більше аналітичної роботи, менше перевірок –
це сучасний підхід до роботи із платниками податків, – підкреслив в.о.
голови ДПС у Волинській області.
"Сьогодні податківці дедалі більше зосереджуються на виконанні
функцій сервісної служби і замість контрольно-перевірочних заходів
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пропонують платникам податків сучасні та затребувані послуги”, – запевнив
Андрій Тимейчук.
Довідково: двократне скорочення кількості перевірок на Волині
стосується планових документальних перевірок та перевірок підприємців –
фізичних осіб (Державна податкова служба у Волинській області
(http://www.vl-sta.gov.ua/article/7294.html). – 2012. – 13.08).
***
Донецкие налоговики заявляют о сокращении количества проверок
малого бизнеса.
За 7 месяцев текущего года было проведено 145 проверок субъектов
малого бизнеса в части соблюдения порядка проведения расчетных
операций. Это на 82 процента меньше, чем за соответствующий период
прошлого года. Тогда количество проверок составило 815.
Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы в Донецкой
области.
В целом с начала года количество всех проверок субъектов
хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций,
уменьшилось почти на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. В этом
году было проведено 427 проверок, тогда как в прошлом – 1448.
«Значительная часть проверок проводится исключительно по
заявлениям граждан и государственных органов о правонарушениях на
хозяйственных объектах налогоплательщиков», – напомнил председатель
ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко (НОВОСТИ.dn.ua
(http://novosti.dn.ua/details/184855/Ґ). – 2012. – 13.08).
***
В Житомирській області прокуратуру будуть повідомляти про
позапланові перевірки підприємців.
9 серпня прокурор Житомирської області Ігор Проценко провів
міжвідомчу нараду керівників правоохоронних органів та органів державного
контролю, на якій розглянуто стан додержання вимог законодавства про
дерегулювання підприємницької діяльності та правозахисної діяльності
органів прокуратури з цих питань.
Проценко зауважив, що впродовж останніх двох місяців проблема
дерегулювання підприємницької діяльності вже вдруге стає темою порядку
денного на міжвідомчій нараді. Але за минулий час не всіма керівниками
правоохоронних органів вжито належних заходів щодо припинення
необґрунтованих позапланових перевірок та незаконного притягнення
підприємців до відповідальності.
За результатом проведених у липні прокурорських перевірок
додержання законодавства про дерегулювання підприємницької діяльності
порушено 2 кримінальні справи та внесено 42 подання про усунення
виявлених порушень, за розглядом яких до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 15 посадовців контролюючих та правоохоронних органів.
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З детальним аналізом стану законності із вказаного питання виступив
перший заступник прокурора області Анатолій Чумаченко.
«У поточному році контролюючі органи провели близько 39 тис.
перевірок суб’єктів господарювання, з яких понад третину були
позаплановими. 6,5 тис. суб’єктів господарювання упродовж року були
перевірені більше одного разу. Причому під час планових перевірок лише у
половини суб’єктів господарювання виявлено порушення, а позаплановими
перевірками встановлено порушення у третини підприємців», – зазначив
Чумаченко.
Вказане свідчить про відсутність виваженого підходу до планування
контрольно-перевірочної роботи та негативно впливає на розвиток
підприємництва в регіоні.
Учасниками наради опрацьовано та затверджено постанову
міжвідомчій наради, яка передбачає зменшення кількості перевірок суб’єктів
малого та середнього бізнесу, вивчення обґрунтованості винесених рішень
про зупинення роботи підприємств, обов’язкове повідомлення прокуратури
про проведення позапланових перевірок тощо (ЖИТОМИР.info
(http://www.zhitomir.info/news_110961.html). – 2012. – 10.08).
***
У Житомирі прокуратура захищатиме малий бізнес від чиновників.
Прокуратура Житомирщини порушила 2 кримінальні справи, внесла 42
документи реагування органам державного контролю, притягнула до
дисциплінарної відповідальності 15 посадових осіб.
Так, прокуратура захищає бізнес від поборів збоку контролюючих
органів.
Встановлено численні порушення:
1. Недодержання вимог чинного законодавства при застосуванні
запобіжних заходів до суб’єктів господарювання (зупинення експлуатації
будівель, споруд, окремих приміщень).
2. Надання правоохоронними органами безпідставних доручень
органам державного контролю щодо проведення перевірок суб’єктів малого
та середнього бізнесу.
3. Порушення вимог адміністративного законодавства під час
притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єктів господарювання.
4. Виявлено факти кримінального характеру – вимагання службовими
особами контролюючих органів хабарів у суб’єктів господарювання.
У прокуратурі запевняють, що роблять усе для того, щоб тиск збоку
правоохоронних та контролюючих органів на підприємництво був
мінімізований.
Якщо ви підприємець і вас довели до «ручки» безпідставними
перевірками і вимаганнями хабарів, телефонуйте у прокуратуру. Телефон
«гарячої лінії» – 47–28–51. За цим номером повідомляйте про факти
незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій та
інших господарюючих суб’єктів з боку контролюючих та правоохоронних
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органів. І висока ймовірність того, що посадовця, який, втративши страх,
чинить свавілля, швиденько поставлять на своє місце (Reporter.ZT.ua
(http://reporter.zt.ua/news/8131–u–zhitomiri–prokuratura–zahischatime–maliy–
biznes–vid–poganih–chinovnikiv). – 2012. – 06.08).
***
На Житомирщині кількість новостворених платників–»єдинщиків»
зросла в 7 разів.
За повідомленням ДПС у Житомирській області, з 1 січня 2012 року
набули чинності нові правила спрощеної системи оподаткування, які
позитивно були оцінені підприємцями Житомирської області.
Так, за підсумками І півріччя 2012 року із загальної кількості
підприємців 51 % обрали для себе спрощену систему оподаткування.
Крім того, у ІІ кварталі кількість новостворених платників єдиного
податку порівняно з І кварталом 2012 року збільшилася на 2,3 тисяч чоловік
або практично в 7 разів. А в порівнянні зі статистикою відповідного періоду
2011 року кількість новостворених підприємців–спрощенців зросла на 302
чоловіка або на 12,6 відсотка.
Що ж стосується надходжень за січень–червень поточного року до
бюджету, то вони зросли в 2,3 рази. Порівняно з надходженнями від
платників єдиного податку–фізичних осіб у 2011 році, які склали
16,5 мільйонів гривень, за аналогічний період 2012 року в місцевий бюджет
надійшло
вже
37,4
мільйона
(Рупор
Житомира
(http://ruporzt.com.ua/vlada/40870–na–zhitomirschin–klkst–novostvorenih–
platnikv–yedinschikv–zrosla–v–7–razv.html). – 2012. – 24.07).
***
Перевірок – менше, результат – не гірший.
Зменшення кількості перевірок представників бізнесу податківцями аж
ніяк не вплинуло на надходження податків.Так, з початку року в області
проведено 152 планові документальні перевірки, що на 64 перевірки менше
ніж за аналогічний період минулого року. Їх результат – збільшення
податкових зобов’язань майже на 3 мільйони гривень. Від юридичних осіб
бюджет області за перше півріччя отримав понад 27 мільйонів гривень.
В обласній податковій наголошують, що зменшення тиску на бізнес
через контрольно–перевірочні заходи є одним з пріоритетних завдань служби
(Житомирська хвиля ( http://103fm.com.ua/news/28867–2012–07–25–15–05–
24). – 2012. – 25.07).
***
Бердичівська ОДПІ ініціювала та затвердила 19 узагальнюючих
податкових консультацій.
Темами консультацій стали ті питання, з якими платники найчастіше
зверталися за роз’ясненнями до податкової. Це, зокрема, питання щодо
адміністрування податку на прибуток підприємств, ПДВ, податку на доходи
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фізичних осіб, спрощеної системи оподаткування, організації та проведення
перевірок платників податків, а також застосування штрафних санкцій за
порушення норм Податкового кодексу України.
Усі проекти узагальнюючих податкових консультацій попередньо
пройшли стадію обговорення з громадськістю та отримали схвальну оцінку.
На думку фахівців податкової, такий формат співпраці з громадськістю
сприяє створенню максимально чітких та прозорих консультацій, які
включають двозначне трактування деяких норм податкового законодавства.
З текстами узагальнюючих податкових консультацій можна
ознайомитись на сайті ДПС України www.sts.gov.ua (Бердичів діловий
(http://www.berdichev.biz/content/view/8010/1/). – 2012. – 27.07).
***
На Прикарпатті майже 300 суб’єктів господарювання вже
отримали безкоштовні електронні ключі.
Щодня збільшується кількість бажаючих безкоштовно отримати ключ
електронного підпису для подання звітності електронною поштою адже це
швидкий і зручний спосіб спілкування з податковою службою та значна
економія часу.
Крім того, безконтактне спілкування платників з податківцями
дозволяє уникнути черг в інспекціях і зайвих витрат на придбання бланків.
.
Ключ електронного підпису швидко та безкоштовно можна отримати
звернувшись до сектору реєстрації користувачів Акредитованого центру
сертифікації ключів Інформаційно–довідкового Департаменту ДПС України,
який уже більше місяця працює в приміщенні ДПІ у м. Івано–Франківську
(Агенція новин Фirtka.if.ua (http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=23690).
– 2012. – 28.07).
***
Відтепер платників податків обслуговуватимуть і в Рожнятові
В Рожнятові (Івано-Франківська обл.) урочисто відкрито тринадцятий в
області Центр обслуговування платників податків.
На сьогоднішній день пріоритетним напрямком діяльності Державної
податкової служби України є покращення рівня обслуговування платників
податків. І саме відкриття Центру спрямоване на досягнення цієї мети,
забезпечення комфортних умов платникам податків при поданні звітності,
отриманні довідок, дозвільних документів, консультацій.
«Відкриття сервісного центру – це кардинальна зміна формату роботи
податкової служби та платників податків», – сказав під час презентації
Центру обслуговування платників податків начальник державної
податкової інспекції району Василь Петрушко.
Таке нововведення сприятиме нашим клієнтам у найпростішій формі
отримати від податківця будь-яку інформацію, яка стосується
підприємницької діяльності. З іншого боку, позбудемося черг в кабінетах,
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адже буквально всі послуги надаватиме новостворений центр, – зазначив
начальник податкової інспекції.
Створення Центру в Рожнятові якісно поліпшить обслуговування
понад 2 тис. платників (541 юридичних та 1675 фізичних осіб), які
перебувають на обліку в інспекції, зробить його прозорішим і
комфортнішим, а також заощадить час підприємців.
Загалом податковий орган, набуваючи функції сервісного, ще раз
утверджує новий підхід – "не платники податків для податкової, а служба –
для платників" (Правда.if.ua (http://www.pravda.if.ua/news-29895.html). –
2012. – 13.08).
***
С 1 августа мобильная рабочая группа, которую возглавит
управление МВД Украины в Крыму и в состав которой войдут
представители контролирующих структур автономии, а также
Министерства экономического развития и торговли и Минкурортов и
туризма, начнет проверки наличия разрешительных документов на
право деятельности в сфере торговли и общественного питания в
курортных регионах Крыма. Об этом сообщила министр экономического
развития и торговли АР Крым Светлана Верба на республиканском
совещании «О ходе курортного сезона» в Судаке, – передает «Центр».
«Рабочая группа будет выезжать без предупреждения в регионы», –
сказала министр. По ее словам, создание такой группы было инициировано
предпринимателями, которые входят в республиканский общественный совет
по вопросам поддержки предпринимательства. «Конкуренция в бизнесе
должна быть честной. А сегодня бизнес социально ориентированный
вынужден конкурировать с теми, кто несанкционированно размещает свои
торговые точки, отравляет здоровье людей и вредит имиджу Крыма», –
сказала С. Верба.
Министр
обратилась
к
руководителям
органов
местного
самоуправления, присутствующим на совещании, с просьбой подготовить в
регионах помещения для хранения конфискованного товара (Kerch.FM
(http://kerch.fm/2012/07/27/predprinimateley–kryma–budut–proveryat–bez–
preduprezhdeniya.html). – 2012. – 27.07).
***
В Крыму за последний год значительно уменьшилось налоговое
давление на бизнес со стороны проверяющих структур. Об этом заявил
журналистам председатель правления завода «Фиолент» Александр
Баталин в Симферополе 31 июля.
«Давление на бизнес уменьшилось, что положительно влияет на
инвестиционный климат в автономии и способствует увеличению рабочих
мест», – сказал Александр Баталин.
По его словам, данный вопрос находится на личном контроле
крымского премьера Анатолия Могилева и прокурора автономии Вячеслава
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Павлова. «Все силовые и проверяющие структуры предупредили, что никто
не имеет право без санкции врываться на предприятие с криками: «Всем
лежать, руки за голову», компьютеры забирать», – сказал Александр Баталин
(КИА (http://www.kianews.com.ua/node/47433). – 2012. – 31.07).
***
Гостехногенбезопасность уверяет, что сократила давление на
бизнес в Севастополе
В Управлении Гостехногенбезопасности Севастополя на итоговой
коллегии подведены итоги работы за 6 месяцев этого года.
Обсуждая вопросы надзорно–профилактической работы, начальник
управления Гостехногнебезопасности в г.Севастополе Юрий Губин
обратил внимание, что на сегодняшний день всех контролирующих органов
коснулся процесс дерегуляции. В частности, инспекция техногенной
безопасности максимально возможно сократила давление на бизнес.
«До минимума упрощены требования к субъектам хозяйствования,
сокращены плановые и внеплановые проверки, почти втрое сократилось
количество инспекторов госпожнадзора. В Севастополе с начала 2012 года
составлено на 61 % меньше административных протоколов, на столько же
снизилось количество штрафов за несоблюдение правил пожарной
безопасности. Но требования остаются прежними, все нормы определены
законодательно,
и
весь
контроль
со
стороны
Управления
Гостехногенбезопасности будет осуществляться строго и принципиально», –
подчеркнул
Юрий
Губин
(new–sebastopol.com
(http://new–
sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Gostehnogenbezopasnost_uveryaet_c
hto_sokratila_davlenie_na_biznes_v_Sevastopole). – 2012. – 19.07).
***
По оценке городского головы Ялты Алексея Боярчука, органы
милиции заметно активизировали борьбу со стихийной торговлей в городе.
По данным пресс–службы исполкома Ялтинского горсовета, работа
была активизирована после требования депутатов горсовета. Сейчас склад
коммунального предприятия «Комбинат благоустройства» заполнен
изъятыми у нелегальных торговцев товарами. «Изменения видны
невооруженным глазом – количество самовольных торговых точек резко
уменьшилось», – отметил А. Боярчук.
По его словам, в ближайшее время исполком заслушает отчет
начальника городского отдела милиции Ялты Александра Колесникова о
борьбе
с
незаконной
торговлей
(е–Крым
(http://e–
crimea.info/2012/08/02/60761/Mer_YAltyi_zametil_aktivizatsiyu_borbyi_militsii
_so_stihiynoy_torgovley.shtml). – 2012. – 02.08).
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***
Владимир Пристюк: Областная власть Луганщины всегда
поддерживает бизнес в его начинаниях, когда дело идет о создании новых
рабочих мест.
Глава облгосадминистрации принял участие в пробном пуске
Троицкого маслоэкстракционного завода. «После того, как этот завод
заработает в полную силу – он обеспечит район дополнительно 175 рабочими
местами. Поэтому мы готовы оказывать предприятию всестороннюю
помощь, ведь областная власть Луганщины всегда с радостью поддерживает
бизнес в его начинаниях, особенно когда дело идет о создании новых
рабочих мест. Уверен, что именно от наличия новых высокооплачиваемых
рабочих мест с достойными условиями труда во многом зависит
благополучие всего региона», – считает председатель Луганской ОДА
Владимир Пристюк (Державна податкова служба у Луганській області
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2012/08/16/news_39114.html). – 2012. –
16.08).
***
78 заходів з представниками бізнесу проведено податківцями
Луганщини в червні
Про це повідомила начальник управління взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю ДПС у Луганській області Олена
Батюк.
За її словами, у заходах взяли участь близько 1,7 тис. осіб. Зокрема
було проведено 17 особистих зустрічей керівників органів ДПС, 6 засідань
«круглого столу», 52 семінара, 2 наради.
Як зазначила Олена Батюк, податківці взяли участь у розширеній
нараді Луганської облдержадміністрації з обговорення теми зменшення тиску
правоохоронних і контролюючих органів на бізнес, представників органів
місцевого самоврядування та громадські організації.
Крім того, в Ровеньках відбувся бізнес–форум з питань впровадження
новітніх методів обслуговування платників податків та перетворення
податкової служби з фіскального органу на сервісну службу.
«Основний акцент під час проведення спільних заходів з
представниками бізнесу ставився на обговоренні змін до Податкового
кодексу України, поліпшенні якості інноваційного клімату в регіоні,
впровадженні нових сервісів від податкової для покращання обслуговування
платників податків», – наголосила Олена Батюк.
Вона зазначила, що податківці й надалі продовжуватимуть активну
роботу щодо забезпечення ефективної комунікації з бізнесом, взаємодії з
місцевими органами виконавчої влади, виявлення та усунення причин, які
негативно впливають на розвиток підприємництва в регіоні (Державна
податкова
служба
у
Луганській
області
(http://dpa.lg.ua/index.php?menu=news&postid=10224#top). – 2012. – 19.07).
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***
открыт
21–й

На
Луганщине
Центр
обслуживания
налогоплательщиков
В Луганской области открыт 21–й Центр обслуживания
налогоплательщиков. «Сегодня налоговая меняет идеологию своей
деятельности, постепенно превращается из фискальной в сервисную службу.
Это подтверждает и тот факт, что в Попасной – небольшом городке – на базе
налоговой инспекции создан Центр обслуживания налогоплательщиков», –
заявил председатель ГНС в Луганской области Александр Антипов,
информирует пресс–служба ведомства.
По словам Антипова, в Центре предприниматели могут
воспользоваться всевозможными услугами, среди которых – регистрация
налогоплательщиков, получение разрешительных документов, справок,
налоговых консультаций, прием отчетности, интернет–приемная и др.
«Налоговая и, в частности, Центр обслуживания налогоплательщиков
предлагает сегодня новый сервис – справки об отсутствии налоговой
задолженности через интернет. Это быстро, а главное удобно для
плательщика, – отметил Александр Антипов. – Вообще, работа Центров по
своей сути ориентирована на наших клиентов. Например, в Попаснянском
районе это – 970 физических, 420 юридических лиц и около 25 тыс.
плательщиков земельного налога».
Центры обслуживания налогоплательщиков активно работают в
Луганске (3), Лисичанске, Антраците, Алчевске, Стаханове, Красном Луче,
Свердловске,
Краснодоне,
Ровеньках,
Рубежном,
Первомайске,
Северодонецке,
Сватово,
Лутугинском,
Станично–Луганском,
Старобельском, Белокуракинском и Славяносербском районах (Ирта–fax
(http://irtafax.com.ua/news/2012/07/2012–07–25–39.html). – 2012. – 25.07).
***
Налогоплательщики Луганщины стали чаще судиться с налоговой
Плательщики Луганщины стали чаще обжаловать решения налоговой
службы. Об этом сообщил заместитель начальника управления–начальник
отдела административного обжалования управления правовой работы ГНС в
Луганской области Алексей Бахтин, – сообщает пресс–служба ГНС в
Луганской области
По его словам, с начала года субъекты хозяйствования направили 240
жалоб на решения органов налоговой службы. Их количество по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года увеличилось в 1,7 раза, а обжалованных в
них решений – в 2,3 раза.
– В тоже время, – рассказал Алексей Бахтин, – во втором квартале по
сравнению с первым на 30 % снизился темп роста поступлений жалоб. Чаще
всего обжаловались решения, принятые по материалам проверок
подразделений налогового контроля –63 %, налогообложения юридических
лиц – 15 %, налогообложения физических лиц – 9 %.
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Как отметил заместитель начальника управления, по результатам
рассмотрения 226 жалоб на 362 решения отменено полностью или частично
56 решений на общую сумму около 83 млн грн. Кроме этого, в 18 случаях
ранее доначисленные обязательства были увеличены на 2,4 млн грн.
(Luganews
–
фабрика
луганских
новостей
(http://www.luganews.com/econom/nalogoplatelshhiki–luganshhiny–stali–
chashhe–suditsya–s–nalogovoj.html). – 2012. – 02.08).
***
У Лисичанську вдвічі зменшився фіскальний тиск на бізнес.
Податківці Лисичанська за 7 місяців поточного року провели вдвічі
менше, ніж у аналогічному періоді минулого року.
Про це повідомив начальник управління податкового контролю
державної податкової інспекції м. Лисичанська Андрій Кудренко.
«Зниження фіскального тиску на представників бізнесу та зменшення
втручання держави в їх діяльність – філософія роботи податкової служби
сьогодні, – підкреслив Андрій Кудренко. – В полі зору податківців лише ті
суб’єкти господарювання, які мають ризики несплати податків» (Державна
податкова
служба
у
Луганській
області
(http://dpa.lg.ua/index.php?menu=news&postid=10343#top). – 2012. – 16.08).
***
Співробітники управління Державної служби охорони при ГУ МВС
України у Львівській області вивчають можливості щодо взяття під
охорону усіх об’єктів підприємницької діяльності (магазинів, закладів
громадського харчування, побуту тощо) з метою безпеки персоналу,
відвідувачів та забезпечення охорони майна.
Про це повідомили в УДСО при ГУМВС України у Львівській області.
Зокрема, триває опитування населення щодо того, чи потрібно вводити
у районах області наряди груп затримання для взяття під охорону об’єктів з
особистим майном громадян. Таке вивчення громадської думки пройде у
Буську, Городку, Жовкві, Мостиськах, Радехові, Сколе та Старому Самборі
(ВГОЛОС (http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/7558.html). – 2012. – 15.08).
***
Главный налоговик Николаевской области Андрей Лаврешов и
Ассоциация налогоплательщиков Украины говорили о честном и теневом
бизнесе
Крепнет сотрудничество между Государственной налоговой службой в
Николаевской области и Николаевским территориальным отделением
Ассоциации налогоплательщиков Украины. 18 июля в Николаеве состоялась
встреча главы ГНС в Николаевской области Андрея Лаврешова и
представителей отделения.
Андрей Лаврешов отметил, что цивилизованные отношения между
налоговиками и налогоплательщиками стали возможными благодаря
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плодотворному взаимодействию органов исполнительной власти с
институтами гражданского общества. Он подчеркнул, что перед его
подчиненными поставлена цель превратить налоговые подразделения из
фискального органа в современную сервисную службу.
С этой целью на базе десяти государственных налоговых инспекций
Николаевской области действуют столько же сервисных центров
обслуживания налогоплательщиков. На базе ГНИ в Центральном районе
создан сектор регистрации пользователей центра сертификации ключей, где
налогоплательщики могут бесплатно получить ключи электронной цифровой
подписи. Для оперативного реагирования на информацию граждан о
неправомерных действиях работников органов государственной налоговой
службы существует телефонная линия «Пульс налоговой».
Председатель Николаевского территориального отделения
Ассоциации налогоплательщиков Украины Наталия Запорожченко
отметила, что общественная организация, которую она представляет, была
создана в 1998 году. Основной целью ее деятельности стала защита
конституционных прав налогоплательщиков, а также содействие созданию в
обществе всех условий для становления и развития украинского
предпринимательства.
Запорожченко сообщила о результатах совместно проведенного
ассоциацией
и
ГНС
Украины
конкурса
«Добросовестные
налогоплательщики». По его результатам награждены четыре предприятия
Николаевской области: ООО СП «НИБУЛОН», ГП «Дельта–лоцман», ООО
ВТФ «Велам» и Николаевское государственное экспериментальное
протезно–ортопедическое предприятие.
На встрече также обсудили проблемные вопросы налогообложения,
новации и изменения в Налоговом кодексе Украины. В завершение Наталия
Запорожченко и члены ассоциации выразили желание и дальше проводить
такие встречи.
Отметим, что с целью обеспечения открытости в работе налоговой
службы, установления партнерских отношений между налогоплательщиками
и налоговиками при ГНС в Николаевский области с участием Николаевского
территориального отделения АНУ проводятся заседания общественного
совета, «круглые столы» и другие мероприятия.
На них обсуждают итоги работы налоговой службы области, работу с
предприятиями, которые минимизируют налоговые обязательства и
выплачивают зарплату «в конвертах», и другие вопросы (Николаевские
новости
(http://www.niknews.mk.ua/2012/07/23/glavnyj–nalogovik–oblasti–
andrej–lavreshov–i–assotsiatsija–nalogoplatelschikov–ukrainy–govorili–o–
chestnom–i–tenevom–biznese/). – 2012. – 23.07).
***
Олег Муратов: «Областная администрация стала локомотивом
снижения давления на предпринимательский класс».
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В Одесской области продолжается работа по созданию благоприятного
климата для развития бизнеса, в том числе и путем уменьшения проверок и
давления на бизнес со стороны контролирующих структур. Об этом сообщил
начальник Главного управления экономики областной государственной
администрации Олег Муратов.
Он отметил, что областная власть выполняет взятые на себя
обязательства и всячески способствует созданию надлежащих условий для
бизнесменов. Как следствие – количество проверок бизнеса сократилась
почти на четверть. Так за 7 месяцев текущего года в Одесской области всеми
органами контроля было проведено около 42,5 тысяч проверок, что на 15,5
тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Больше всего сократили количество проверок такие органы как
государственная налоговая служба, главное управление госинспекции
техногенной безопасности, санитарная эпидемиологическая служба,
инспекция по защите прав потребителей, государственная экологическая
инспекция. И работа в этом направлении продолжается», – отметил Олег
Муратов.
По его словам, предприниматели уже ощутили эти положительные
сдвиги. Бизнес в свою очередь тоже с пониманием относится к требованиям
областной власти, которые касаются роста заработной платы на
предприятиях региона и недопущения сокращения числа рабочих мест.
«Областная государственная администрация стала локомотивом
уменьшения давления на предпринимательский класс», – сказал Олег
Муратов
(ЭХО
(http://ehoua.com/2012/08/20/oleg_muratov_oblastnaja_administracija_stala_lokomotivom
_snizhenija_davlenija_na_predprinimatelskijj_klass.html). – 2012. – 20.08).
***
У Державній податковій інспекції Рівного повідомили, що планові
контрольно-перевірочні заходи податківців спрямовуються виключно на
ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному
обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми ухилення від
оподаткування. Водночас, зменшення кількості планових перевірок через
переорієнтацію контролю на виключно ризикові підприємства, не вплинуло
на
основні
показники
(Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2012/08/15/363945). – 2012. – 15.08).
***
Ювеліри перейдуть на спрощену систему оподаткування?
Управлінням підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав
споживачів підготовлено проект рішення Сумської міської ради «Про
внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 29.02.2012
№ 1246 – МР «Про Положення про особливості справляння єдиного податку
суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності».
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Документ розроблено з метою приведення діючого Положення до
чинного законодавства, адже відповідно до Закону України від 24.05.2012
№ 4834 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
удосконалення деяких податкових норм» внесено зміни до статей 291, 292,
293, 297, 298, 299 Податкового кодексу, які регулюють справляння єдиного
податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності.
З повним текстом Проекту рішення та аналізом його регуляторного
впливу можна ознайомитися на Муніципальному інформаційному порталі.
Пропозиції та зауваження щодо вказаного проекту рішення надсилати
протягом 30 днів з моменту опублікування до управління підприємництва,
торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (Сумська
міська рада (http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=33327). – 2012. –
15.08).
***
На Сумщині розробляється регіональна програма підтримки
підприємництва на 2013–2014 рок.и
Про це йшлося у ході засідання ради підприємців при
облдержадміністрації.
Нова програма, що розробляється з урахуванням пропозицій
представників бізнес–кіл, буде дієвим механізмом підтримки підприємців на
обласному та районних рівнях, наголосив заступник голови
облдержадміністрації Ігор ЯГОВДИК.
Розвиток інфраструктури підприємництва передбачає створення
бізнес–інкубаторів, консультаційних дозвільних центрів та центрів з надання
адміністративних послуг, інформаційних пунктів, де можна отримати
роз’яснення з актуальних питань.
«Голова облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ висловлює чітку позицію
щодо недопущення тиску на бізнес. Створивши сприятливі умови, ми
виведемо бізнес із тіні. Від цього залежить наповнення бюджетів усіх рівнів,
а відтак – соціально–економічна розбудова регіону. У нас для цього є
необхідний потенціал та можливості для реалізації запланованого», –
підкреслив посадовець.
З його слів, попереду багато роботи щодо розвитку підприємства,
зокрема, налагодження взаємодії з контролюючими та правоохоронними
органами (Сумська обласна державна адміністрація (http://state–
gov.sumy.ua/2012/07/26/vlada_jj_bznes_format_vdkritogo_splkuvannja.html). –
2012. – 26.07).
***
Навстречу бизнесу: в областной налоговой заявили, что возмещение
НДС выросло в два раза.
В январе–июне 2012 г. Сумская область направила в государственный
бюджет 2,2 млрд грн., в местные бюджеты поступило – 857,8 млн грн.
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налогов и платежей. По информации начальника ГНС в Сумской области
Андрея Кондрашова, за этот период предприятиям Сумской области было
автоматически возмещено 181,9 млн грн. НДС, хотя в прошлом году было
лишь 92 млн грн. На отчетной пресс–конференции он отметил, что давление
на бизнес со стороны налоговых органов снижается. С начала года на
Сумщине было проведено 98 налоговых проверок, в прошлом году было 114
таких проверок. 7850 физических–лиц предпринимателей сейчас попадают в
первую группу упрощенной системы налогообложения. За первое полугодие
их число выросло на 508 ФЛП, сообщают в ГНС в Сумской области.
На пресс–конференцию таже были приглашены представители
предпринимателей, которые практически повторили слова главного
налоговика области, отметив, что им стало работать очень комфортно (Всі
Суми (http://www.vsisumy.com/news/biznes/navstrechu–biznesu–v–oblastnoy). –
2012. – 24.07).
***
Ставка единого налога для рыночников снижена.
Для малого и среднего бизнеса 2012 г. начался с масштабного перехода
на новую, упрощенную систему налогообложения. Несмотря на опасения
некоторых людей, малый и средний бизнес не потерян. Количество
предпринимателей выросло, и уплата единого налога тоже. При этом ставка
единого налога для них снизилась. Так, количество плательщиков I группы
упрощенной системы налогообложения (рыночники, предоставляющие
бытовые услуги лично), увеличилось за 1–е полугодие текущего года по
сравнению с прошлым на 508 ФЛП. Если средняя ставка для рыночников в
2011 г. составляла 130 грн. в месяц, то сейчас ставка снижена и в среднем
составляет
95,5
грн.
в
месяц
(Газета
«Ваш
шанс»
(http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=4054). – 2012. – 24.07).
***
Количество проверок юридических лиц в Харьковском регионе
сократилась почти на 60 %. Об этом 057.ua сообщили в ДПС в
Харьковской области.
Порядок проведения плановых, внеплановых и фактических проверок,
а также противодействия коррупционным проявлениям в обществе
обсуждался на встрече ведущих специалистов ГНС в Харьковской области с
членами Харьковского областного отделения Всеукраинской общественной
организации «Антикоррупционный форум». Среди присутствующих на
встрече были как представители малого и среднего бизнеса, так и крупных
предприятий региона: Южной железной дороги, заводов «Свет шахтера» и
«Южкабель», Харьковской бисквитной фабрики и других.
В ходе обсуждений присутствующим сообщили, что реализация
налоговых реформ направлена на обеспечение благоприятных условий
ведения бизнеса в Украине и на преодоление проявлений коррупции. С этой
целью Председателем ГНС Украины Александром Клименко введен новый
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сервис «Пульс налоговой» и принят целый ряд законов, способствующих
либерализации экономики.
Речь на встрече шла, в частности, и о снижении налогового давления и
значительном сокращении разрешительных процедур. Так, в текущем году
количество проверок юридических лиц в Харьковском регионе значительно
сократилось: за 6 месяце 2012 года налоговиками проведено только 259
проверок, а за соответствующий период 2011 года – 600. Количество
проведенных в январе – июне этого года фактических проверок по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года также сократилась в 4
раза. К тому же, до конца года продлен мораторий на проверки малого
бизнеса.
На все вопросы налогоплательщики получили квалифицированные
ответы. Проведение подобных встреч налоговиков с представителями
бизнес-среды будет способствовать в будущем лучшему взаимопониманию
между налоговиками и налогоплательщиками – именно к такому общему
выводу
пришли
участники
под
конец
мероприятия
(057.ua
(http://www.057.ua/article/173346). – 2012. – 26.07).
***
Перший заступник голови Державної податкової служби у
Хмельницькій області Олександр Асєєв про результати співробітництва
влади та бізнесу краю:
– Порівняно з минулими роками суми зборів стали для нас
рекордними: цьогоріч ми вперше за період існування податкової служби за
п’ять місяців спрямували до бюджету понад мільярд гривень, а за сім місяців,
відповідно, – півтора мільярда. А це означає, що у січні-липні поточного
року державна скарбниця отримала майже на 610 мільйонів гривень більше,
ніж у січні-липні минулого року. До місцевих бюджетів надійшло
923 мільйони гривень, що на 156 мільйонів гривень перевищує минулорічні
досягнення. Таким чином створюється додатковий ресурс для підвищення
соціальних стандартів як в регіоні, так і в державі загалом.
…ріст надходжень в жодному разі не обумовлений збільшенням
фіскального тиску на бізнес. …Не збільшується, а, навпаки, зменшується й
кількість перевірок підприємств: цьогоріч їх заплановано майже вдвічі
менше, ніж у минулому році. Якщо ж вести мову про малий та середній
бізнес, то до кінця року діє мораторій на фактичні перевірки. Ми перевіряємо
лише суб’єктів підприємництва, відносно яких є інформація про можливі
порушення у сфері готівкового обігу. Відтак кількість фактичних перевірок
наразі скорочена вп’ятеро.
… Економічний розвиток, безперечно, залежить від комфортності
податкового та інвестиційного клімату, який створено і в державі в цілому і в
регіоні зокрема. Державна податкова служба сьогодні поставила перед собою
досить амбітну, але водночас шляхетну мету – стати сервісною службою
європейського зразка.
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…На базі інспекцій та відділень вже відкрито 18 спеціалізованих
сервісних центрів. Новий імпульс отримав розвиток електронних сервісів.
Так, податкова звітність тепер переважно приймається в електронній формі.
Ще років півтора-два тому більшість платників ПДВ у нас подавала
традиційні паперові звіти, а звітувати електронною поштою могли дозволити
собі далеко не всі. Тепер, завдяки тому, що цей сервіс став значно зручнішим
і до того ж безкоштовним, таких платників ПДВ в області залишилося зовсім
мало і, схоже, скоро не залишиться зовсім.
Важливий крок назустріч бізнесу зроблено й із запровадженням
системи автоматичного відшкодування ПДВ. На жаль, ще далеко не всі
платники області, які претендують на бюджетне відшкодування цього
податку, спроможні дотримати суворі критерії, відповідно до яких платнику
надається таке відшкодування. Але й тут прогрес наявний: якщо минулого
року «автоматом» було перераховано заявникам 18,2 мільйона гривень, то за
сім місяців поточного року – вже 25,8 мільйона.
…істотним досягненням податківців на шляху детінізації економіки
стало впровадження такого ефективного інструменту як системи раннього
виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування схем ухилення
підприємств від оподаткування.
…Не дають спокійно спати несумлінним платникам Хмельниччини й
податкові міліціонери. Завдяки їх зусиллям по руйнуванню тіньових схем
ухилення від сплати податків, протидії розкрадання бюджетних коштів,
боротьбі з незаконним обігом підакцизних та інших товарів тощо протягом
семи місяців поточного року викрито 54 злочинів, з яких 46 підпадають під
ознаки тяжких. З них 18 – за фактами умисного ухилення від сплати податків
в особливо великих розмірах. У результаті судових розглядів цих злочинів
державі наразі вже повернуто майже 8 мільйонів гривень, або понад
60 відсотків від встановлених збитків по справах, що перебувають у
провадженні. Понад 3,2 мільйони гривень бюджет отримав у результаті
проведених заходів по скороченню податкового боргу. На 7 мільйонів
зменшено суму заявленого до відшкодування ПДВ, у результаті
встановлення фактів необґрунтованості таких заяв. Викрито 11 підпільних
цехів, у 6 з яких розливали фальсифіковані алкогольні напої, та вилучено із
незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей на суму 4,8 мільйона
гривень. А також – припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного
центру», незаконний обіг коштів якого становив 1 мільярд 200 мільйонів
гривень.
…Втім, ми добре усвідомлюємо, що саме лише проведення
контрольних заходів сьогодні не забезпечить повною мірою легалізацію
«тінових» зарплат. Проблему необхідно вирішувати на законодавчому рівні,
адже виходу зарплат з «тіньового» сектор нині не сприяє надмірне
навантаження на фонд заробітної плати роботодавця. За підрахунками ДПС
України, при обсязі фонду оплати праці у 2011 році понад 400 мільярдів
гривень обсяг «тіньового» ринку складає близько 170 мільярдів гривень У
зв’язку з цим наші колеги – регіональна рада підприємців при
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облдержадміністрації запропонували знизити ставки єдиного соціального
внеску. І їх голос був почутий. Сьогодні вже Державна податкова служба
вийшла із законодавчою ініціативою про зменшення ставок ЄСВ та ПДФО до
15 та 10 відсотків відповідно. Втрати ж бюджету та Пенсійного фонду, за
розрахунком податківців, великою мірою компенсуватимуться за рахунок тої
ж таки детінізації та легалізації доходів. Отже, незабаром ми маємо шанс
побачити іншу якість підприємництва в країні, у більш прозорому варіанті
(Допомагаємо платнику сплачувати податки // Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Dopomagayemo-platniku-splachuvatipodatki.html). – 2012. – 16.08).
***
На Хмельниччині за незаконну перевірку підприємства звільнили
інспектора праці.
На телефон «гарячої лінії» прокуратури Хмельницької області
надійшло два повідомлення від приватних підприємців Кам’янеччини та
Старокостянтинівщини про те, що відповідно представники податкової
міліції та управління праці і соціального захисту населення без належних
повідомлень та направлень розпочали перевірку цих підприємців.
Прокуратурою області організовано оперативну перевірку за вказаними
повідомленнями та встановлено наступне.
…З приводу перевірки кафе–бару в м.Старокостянтинів, то
міжрайонною прокуратурою виявлено, що заклад перевіряв інспектор
територіальної держінспекції з питань праці в області неправомірно:
самовільно та без відповідного направлення. Цьому інспектору за такі ж
порушення уже було оголошено догану за документами реагування
міжрайпрокуратури. На даний час в ході прокурорської перевірки його
звільнено
із
займаної
посади
(Народна
газета
Є
(http://ye.ua/news/news_9366.html). – 2012. – 01.08).
***
Податкова скоротила перевірки малих підприємств, які працюють
з касовими апаратами, у 9 разів.
У першому півріччі поточного року було проведено 1605 перевірок
суб’єктів малого бізнесу на дотримання порядку проведення розрахункових
операцій. Це на 90 відсотків менше, ніж за відповідний період минулого
року. Тоді кількість перевірок перевищила 15 тис.
Загалом з початку року кількість усіх перевірок суб’єктів
господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій,
зменшилася майже на 63 відсотки порівняно з минулим роком. У цьому році
було здійснено 13132 перевірки проти 34997 у минулому.
Фахівці податкової нагадують, що значна частина перевірок
проводиться виключно за заявами громадян та державних органів про
правопорушення на господарських об’єктах платників податків (Державна
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податкова
адміністрація
у
Хмельницькій
(http://dps.km.ua/gol/gol.php?id=4790). – 2012. – 20.07).

області

***
На Хмельниччині кількість новозареєстрованих підприємств–
платників ПДВ зросла на 12 відсотків.
Запровадження за ініціативою голови Державної податкової служби
України Олександра Клименка спрощеної процедури реєстрації платників
ПДВ призвело до того, що з початку року нові свідоцтва платників цього
бюджетоформуючого податку отримали 179 підприємств, проти 159 у січні–
липні минулого року.
За модернізованим порядком роботи податківців форма заяви
скоротилася за обсягом з 10 сторінок до 3–х. Крім того, завдяки змінами до
Податкового кодексу України, що набули чинності з 1 липня нинішнього
року добровільна реєстрація платником ПДВ для усіх категорій бізнесу стає
дійсно добровільною. Зникають усі обмеження, у тому числі й умови щодо
розміру поставок товарів чи послуг платникам ПДВ упродовж останнього
року в обсягах не менше 50 відсотків від оподатковуваних операцій та
вартості активів у 300 тисяч гривень, які існували раніше. До того ж
скорочуються й терміни реєстрації платниками податку на додану вартість у
органах відомства з 10 до 5 робочих днів.
«Завдяки таким прогресивним новаціям у роботі служби спрямованим
на дерегуляцію економіки та полегшення умов ведення бізнесу в державі з
початку року досягнуто відчутне зростання надходжень від основоположного
платежу до державної скарбниці – податку на додану вартість. Цифри
свідчать, що за перші сім місяців 2012 року до казни надійшло понад
350 мільйонів гривень податку з обігу, що на 64 мільйони більше ніж у січні–
липні минулого року. Завдання Міністерства фінансів України виконані на
105 відсотків», – так коментує ситуацію перший заступник голови ДПС у
Хмельницькій області Олександр Асєєв.
Аби реанімувати стимулюючу функцію податків та усунути структурні
диспропорції в економіці за ініціативами державної податкової служби
України, які наразі доопрацьовуються та незабаром будуть оприлюднені у
формі Концепції реформування відомства, пропонується й зменшення ставки
податку на додану вартість з 20 до 7–12 відсотків. Водночас для уникнення
зниження надходжень до бюджету будуть запроваджені, так звані,
компенсаторні механізми, що полягатимуть у розширенні бази
оподаткування.
За словами заступника голови Державної податкової служби
України Андрія Ігнатова усі законодавчі ініціативи відомства будуть
винесені на обговорення громадськості заради отримання об’єктивної оцінки
запропонованим новаціям з боку бізнесу. Саме така організація процесу
законотворення допоможе податківцям у тісній співпраці з інститутами
громадянського суспільства розробити оптимальні правила взаємовідносин
держави з підприємницьким загалом та ще раз підтвердить партнерські
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стосунки
між
владою
й
легальним
бізнесом
(Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Na–Hmelnichchini–kilkist–novozareyestrovanih–
pidpriyemstvplatnikiv–PDV–zrosla–na–12–vidsotkiv.html). – 2012. – 07.08).
***
Завдяки відкриттю при Хмельницькій міжрайонній державній
податковій інспекції центру з обслуговування платників податків три з
половиною тисячі представників бізнесу краю, переважно трудівників
села, отримали можливість скористатися перевагами покращеного
податкового сервісу.
Робота закладу побудована на високому фаховому рівні персоналу. Тут
на ділі реалізується стратегія податкової служби – сервісна складова та
розвиток сфери послуг.
За словами начальника Хмельницької МДПІ Вячеслава Семенюка,
запровадження Центру є результатом спільних зусиль митарів та місцевої
влади краю. До того ж наразі у розпалі жнивна кампанія, а хлібороби
Хмельниччини є одними з найкращих в державі, тому природно, що влада
регіону подбала про сучасний сервіс для трудівників землі при виконанні їх
зобов’язань перед державою.
«У центрі все зроблено для того, щоб платники податків отримували
якісні послуги. Я думаю, що відомство за останній час втілило в життя
чимало визначних ініціатив задля кардинальної зміни власного іміджу та
переорієнтації на комфортне обслуговування легального бізнесу. Сьогодні
нашим клієнтам надається увесь комплекс послуг з отримання дозвільних
документів, довідок, податкових консультацій» – говорить очільник
податківців району.
Так, на часі у закладі вдосконалено процес приймання податкової
звітності від господарників, забезпечено швидкий доступ платника до
інформації за допомогою Єдиної бази податкових знань та всесвітнього
павутиння глобальної мережі Інтернет. Для цього впроваджена необхідна
інформаційна
інфраструктура,
меблі,
система
відеонагляду
та
кондиціювання.
«Впевнений, що створення сервісного центру у Хмельницькому районі
сприятиме, насамперед, підвищенню рівня добровільної сплати податків,
формуванню у громади краю високої податкової культури та позитивного
ставлення до діяльності відомства, що в свою чергу стане вагомою
інвестицією податківців краю у справу соціально–економічних реформ у всій
державі та розбудовe сучасної потужної та конкурентоспроможної країни з
соціально орієнтованою економікою», – резюмує Вячеслав Семенюк
(Державна
податкова
служба
у
Хмельницькій
області
(http://dps.km.ua/news/news_1.php?id=4812). – 2012. – 02.08).
***
Шлях до порозуміння або черговий раунд діалогу між податківцями
й підприємцями обласного центру.
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Подання звітності в електронному вигляді, перехід з однієї групи
єдиного податку на іншу, сучасний підхід до контрольно–перевірочної
роботи та оскарження дій митарів. Саме ці питання стали головною темою
діалогу між підприємцями та митарями під час чергового засідання
«круглого столу» між очільником податківців обласного центру Русланом
Мединським та підприємницьким активом міста.
Аби налагодити партнерські стосунки та тісну співпрацю з бізнесом,
вдосконалити обслуговування платників та стимулювати добровільну та
своєчасну сплату податків такі зустрічі вже встигли стати доброю традицією
у Хмельницькій міській податковій інспекції.
«На сучасному етапі розвитку Державної податкової служби України
перед її фахівцями стоять важливі завдання, метою яких є перетворення
відомства з фіскального інструмента на високоякісну сервісну службу.
Наповнення казни в першу чергу має відбуватись за рахунок надання якісних
послуг платникам податків.», – з таких слів розпочав зустріч Руслан
Мединський.
Ця теза й стала лейтмотивом засідання, визначивши його швидкий та
конструктивний перебіг.
Вже сьогодні платники податків обласного центру можуть на практиці
відчути позитивні зміни в обслуговуванні бізнесу – при міській податковій
інспекції працює сучасний сервісний центр, у якому підприємці мають змогу
виконувати свої зобов’язання швидко та комфортно, крім того тут можна й
отримати безкоштовні сертифіковані ключі для підпису цифрових звітів.
«Із вступом в дію закону України від 24 травня № 4834–VI «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких
податкових норм» спрощена система оподаткування стає ще простішою –
платники єдиного податку отримують змогу змінювати ставки
оподаткування «на пониження», до кінця року до «єдинників» не
застосовуються штрафні санкції, добровільна процедура реєстрації
платником ПДВ стає дійсно добровільною, а її терміни скорочуються з 10 до
5 робочих днів» – зауважила начальник відділу взаємодії із ЗМІ та
громадськістю ДПІ у м. Хмельницькому Наталя Козак.
Допомогти у справі трансформації служби покликані й численні
новітні електроні сервіси. Так міські податківці нагадали підприємницькому
загалу, що вже з 30 травня нинішнього року впроваджене щомісячне
автоматичне інформування представників бізнесу про розбіжності в Єдиному
реєстрі податкових накладних, завдяки якому 40 відсотків платників податків
виправляють їх самостійно. До того ж довідки про заборгованість чи її
відсутність перед бюджетом вже також можна отримати за допомогою
сучасних телекомунікаційних технологій.
Такі кроки на зустріч бізнесу звичайно ж знайшли розуміння та
схвалення в очах хмельницьких платників податків, які, наприкінці дискусії,
висловили щиру вдячність податківцям за відверту та результативну розмову
(Державна
податкова
служба
у
Хмельницькій
області
(http://dps.km.ua/news/news_1.php?id=4817). – 2012. – 03.08).
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Цікаві цифри

5 августа украинцы имели возможность отметить символический День
освобождения от налогов. Этот праздник охватывает более 30 стран. Дата
дня освобождения от фискальной нагрузки – условный показатель того, сколько
нужно отработать в текущем году, чтобы полностью покрыть налогами все
государственные расходы. Расчеты Дня освобождения от налогов используются
во многих странах для наглядной демонстрации уровня налоговой нагрузки.
Если принять всю налоговую нагрузку за 365 дней, 217 из них украинцам
следует отработать исключительно на нужды казны. Лишь оставшиеся 148
они могут работать на себя.
Эти данные обнародовали эксперты украинской неправительственной
организации Мамай–Институт, которые провели вычисления по международно
признанной методике. Если сравнить эти данные с аналогичными
показателями стран Евросоюза, высчитанные бельгийским изданием
L’Anglophone, станет очевидным, что украинцы работают на содержание
своего госаппарата намного дольше, чем жители европейских стран. Так, на
Кипре подобный праздник наступает на 72–й день года (11 марта), в Литве – на
124–й (4 мая), в Великобритании – 150–й (31 мая), в Польше – 175–й, (24 июня).
В основе расчета для освобождения от налогов лежит соотношение всего
объема уплаченных в стране налогов к чистому национальному доходу, то есть
тем деньгам, которые украинцы заработали за весь год. Эта цифра в прошлом
году составила около 985 млрд грн. В том же году весь объем уплаченных
налогов, средства необходимые для покрытия дефицита бюджета и взносы во
внебюджетные фонды в целом достигли суммы в 585 млрд грн. (за год до этого –
434 млрд грн.) Иными словами, 60 % всего заработанного страной за год
возвращается государству за его услуги, заботу и управленческие функции.
Таким образом, если бы предприниматели Украины с 1 января, не зная ни
выходных, ни праздников, трудились лишь для того, чтобы покрыть расходы
казны, полный расчет произошел бы лишь на восьмой месяц – 5 августа (217 день
года). Это и есть символический День освобождения от налогов. К этому
времени бизнес других стран уже давно работается на себя. В США
символический день освобождения от налогов наступил на 102–й день года
(12 апреля), в Австралии – на 112 день (22 апреля), в ЮАР – 132–й (12 мая), в
Канаде – 157–й (6 июня), в Норвегии – 210–й день (29 июля) (Ирта–Fax
(http://www.irtafax.com.ua/news/2012/08/2012–08–03–31.html). – 2012. – 03.08).

***
Малий бізнес не перевірятимуть до кінця року.
Про це під час зустрічі з суб’єктами господарювання розповів
заступник начальника ДПІ у м. Чернігові ДПС Олександр Дорошок.
Фактичні перевірки малого бізнесу не будуть проводитися до кінця
2012 року. Бізнес повинен працювати на прибутки. І у зростанні цих
прибутків податкова служба дуже зацікавлена. Адже це – надходження до
бюджету, робочі місця, здорова конкуренція. І зараз немає жодного сенсу
втручатися зайвий раз у роботу бізнесу.
Кількість планових перевірок буде скорочуватися. Вже з початку цього року
було проведено 18 перевірок суб’єктів малого бізнесу, у минулому – 50
(Державна
податкова
служба
у
Чернігівській
області
(http://dps.km.ua/news/news_1.php?id=4817). – 2012. – 16.08).
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Предприниматели, оказывающие в Кривом Роге ритуальные услуги
населению, просят у руководства их профессиональной ассоциации
заняться подготовкой и проведением в Киеве всеукраинской акции
протеста против произвола чиновников-коррупционеров.
Об этом идет речь в послании, которое главе Международной
ассоциации профессионалов похоронного дела Алле Ландар по просьбе
участников рынка направила глава Союза предпринимателей Криворожья
Ирина Туровская, информирует Агентство журналистских исследований.
13 июля 2012 года местные власти Кривого Рога объявили
предпринимателям о том, что вскоре пускать их на погосты будут только
после подписания дополнительных договоров с коммунальной ритуальной
службой, т.е. – после оплаты некой суммы денег на благоустройство
кладбищ. Также городское руководство уже оповестило участников рынка о
том, что на очередной сессии горсовета функции ритуальной службы будут
переданы от КП «Ритуал» к КП «Ритуал сервис плюс». Значит, и ранее
действующие договора с ритуальной службой бизнесменам придется
перезаключать, а это, наверняка, удастся сделать далеко не всем.
По мнению предпринимателей Кривого Рога, нововведения являются
очередной попыткой городских коррупционеров убрать с рынка независимых
предпринимателей.
Вице-президент
Международной
ассоциации
профессионалов
похоронного дела Татьяна Годовская не исключает, что всеукраинская акция
протеста предпринимателей-ритуальщиков пройдет в Киеве в сентябре после
проведения всеукраинской конференции по вопросам проблематики
ритуального бизнеса. «Кривой Рог – всего лишь одна горячая точка. А
вообще сообщения о беспределе на рынке ритуальных услуг поступают к нам
со всей Украины. Особенно это характерно для юго-востока страны. Там
местные власти чаще всего, действуя через коммунальные ритуальные
службы, умудряются перенаправлять все заказы на оказание ритуальных
услуг в одни руки. Центральная власть об этом прекрасно осведомлена, но
исправлять ситуацию не спешит», – объясняет г-жа Годовская (Лица
(http://www.litsa.com.ua/news/own/7579/krivorozhskie-chinovniki-ugrozhayutbiznesu-ritualshchikov.htm). – 2012. – 24.07).
***
Голова облдержадміністрації Сергій Рижук констатував невиконання
розрахункових показників Міністерства фінансів України міськвиконкомом
та податковою по наповненню міської казни доходами від оподаткування.
Основними причинами, що вплинули на невиконання розрахункових
показників в січні–квітні 2012 року, є значне скорочення чисельності
працівників на підприємствах міста в кількості 1632 чол., В зв’язку з чим
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надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету в
2012 році зменшаться на 5,2 млн грн.
Враховуючи, що в 2012 році перейшли і стали на облік як платники
окремих податків в інші міста та райони 25 підприємств, зменшення
надходжень податку в 2012 році очікується в сумі 1,1 млн грн.
Крім цього, в 2011–2012 роках припинено (ліквідовано, закрито)
діяльність та знято з обліку 26 підприємств, від яких протягом 2011 року
надійшло до місцевого бюджету 410,1 тис. грн.
За результатами проведеного аналізу роботи щодо забезпечення
виконання дохідної частини міського бюджету вирішено:
… Рекомендувати державної податкової інспекції в Житомирі
(Гірук В.В.):
спільно з виконавчим комітетом Житомирської міської ради
встановити причини зменшення обсягів сплати податку на доходи фізичних
осіб окремими суб’єктами підприємницької діяльності, а також по
платникам, темпи приросту сплати податку яких нижче, ніж в середньому по
Житомиру. Провести відповідну роботу з даного питання.
Вжити заходів щодо розширення бази оподаткування і поліпшити
роботу з детінізації економіки.
Провести роботу по реєстрації суб’єктів господарювання або їх
відокремлених підрозділів (за неосновним місцем обліку), що здійснюють
діяльність на території Житомира, сплачуючи податки при цьому до
бюджетів інших територіальних громад.
Приватні підприємці вже відреагували на подібні заяви житомирської
влади. За їх словами, Сергій Рижук намагається забрати останнє у
представників малого бізнесу задля того, щоб закрити дірки в бюджеті.
Підприємці кажуть, що єдине, що їм залишається – це іти в тінь
(ZНitomirNEWS.com
(http://www.zhitomirnews.com/novini/15634–rizhuk–
zaganjaye–zhitomirskikh–pidpriyemciv–v–tin.html). – 2012. – 20.07).
***
За хабар затримали чиновника Деснянської РДА
14 серпня 2012 року співробітники відділу Державної служби боротьби
з економічною злочинністю Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві в
ході проведення оперативно-розшукових заходів на гарячому затримали за
хабарництво виконуючого обов’язки директора однієї з баз Деснянської
районної в м. Києві державної адміністрації. Про це «Київ. Коментарі»
повідомила прес-служба ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.
Чиновник вимагав та отримав від приватного підприємця хабар у
розмірі 10 тисяч гривень за укладання договору зберігання плодово-овочевої
продукції на території бази комунального підприємства.
Матеріали направлено до прокуратури міста Києва (Київ.proUA.com
(http://kyiv.comments.ua/news/2012/08/15/190126.html). – 2012. – 15.08).
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***
В Луганске прокуратура выявила факты давления на бизнес
Прокуратурой Луганской области в июле выявлены неединичные
нарушения требований действующего законодательства контролирующими
органами, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, речь идет о Государственной налоговой службе,
Государственной финансовой инспекции, Государственной инспекции
техногенной безопасности, Государственной инспекции по энергетическому
надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии,
территориальном управлении Госгорпромнадзора, органах санитарноэпидемиологической службы, Управлении ветеринарной медицины,
государственной инспекции по карантину растений и Государственной
экологической инспекции в Луганской области.
Государственными контролирующими учреждениями на протяжении
первого полугодия текущего года проведено более 20 тысяч проверок.
Однако из-за несогласованности действий правоохранительных и
контролирующих органов относительно общего и комплексной отработки
субъектов малого и среднего бизнеса 20 % таких проверок не выявили
нарушений законодательства, что приводит к необоснованному «давлению»
на бизнес и препятствует его нормальному функционированию.
Об отсутствии координации свидетельствуют распространенные факты
многочисленных проверок правоохранительными и контролирующими
органами одних и тех же субъектов хозяйствования с незначительной
степенью риска (МГ-media (http://mgm.com.ua/news/v-luganske-prokuraturavyyavila-fakty-davleniya-na-biznes). – 2012. – 10.08).
***
Предприниматель Светлана Крахмилец, которая осуществляет свою
деятельность в Кременчуге, обратилась в Козельщинский районный суд (по
месту своей регистрации) с иском к исполнительному комитету
Кременчугского городского совета. Сейчас ей помогает отстаивать интересы
общественная организация «З питань протидії корупції».
Предприниматель добивается через суд признания противоправным и
отмены решения исполкома. Речь идет о решении, которое аннулирует ей как
предпринимателю разрешение на размещение 12 рекламных щитов.
Предварительная переписка с исполкомом ничего не дала: городские власти
(ответ подписан первым вице–мэром Андреем Погребным) считают свои
действия правомерными и поясняют отмену разрешений на размещение
щитов тем, что предприниматель не заключила договор на содержание
прилегающей территории.
25 мая Козельщинский райсуд вынес постановление, которым запретил
ответчику (горисполкому) до разрешения спора между сторонами проводить
демонтаж рекламных щитов предпринимателя. Однако, несмотря на это,
30 мая КП «Благоустройство Кременчуга» срезало щиты.
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Представители С.Крахмилец обратились с заявлением в милицию о
противоправных действиях должностных лиц предприятия, заявив и о
материальном ущербе в сумме 700 тысяч гривен. Однако милиция, а потом и
прокуратура, приняли постановления об отказе о возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием в действиях должностных лиц состава
преступления (так сказано в постановлениях).
– Видимо, руководство милиции посчитало, что это хозяйственный
спор. О том, что идет невыполнение решений суда, сотрудники
правоохранительных органов «забыли», – констатирует Александр
Крыжановский, руководитель общественной организации «З питань
протидії корупції».
Он также заявил, что типовой договор о содержании территории,
который предлагают подписать предпринимателям, противоречит ряду норм
действующего законодательства.
– В исполкоме «рождаются» подзаконные акты в расчете на то, что
люди будут их выполнять, не задумываясь, законны они или нет, –
комментирует А.Крыжановский.
Депутат горсовета Владимир Шапран говорит, что это далеко не
единственный случай, когда горсовет нарушает права предпринимателей. В
частности, он заявил о жалобе, с которой к нему обратилась
предприниматель Ольга Б., ее бизнес – тоже рекламные щиты. В.Шапран
сказал, что написал по этому поводу в исполком депутатский запрос
(«Кременчуцький
ТелеграфЪ»
(http://www.telegraf.in.ua/kremenchug/2012/07/07/kremenchugskiy–
predprinimatel–suditsya–s–ispolkomom–gorsoveta_10023224.html). – 2012. –
07.07).
***
Одесские предприниматели возмущаются черными поборами и
произволом владельцев торговых мест. Группа торговцев с «Привоза»
ворвалась в зал мэрии, где проходила сессия горсовета, и вынудила
депутатов выслушать свои требования. В тот же день на авторынке
«Куяльник»
владельцы
рынка
попытались
«разобраться»
с
предпринимателями, в ход пошли биты и наемная охрана. До открытого
бунта недалеки и «Черемушки», «Северный», «Остров». Что же будоражит
одесские рынки?
По словам частной предпринимательницы Алены К., торгующей на
«Привозе», причина в почтоянном повышении арендной платы. Но помимо
официальной платы существуют еще и черные тарифы за аренду лотков и
павильонов. Для того чтобы получить право на торговлю ширпотребом на
центральной площадке рынка, нужно заплатить официальную аренду
1240 грн за лоток в месяц. После этого необходимо еще $500 ежемесячно.
Плату собирают доверенные лица администрации. Если не согласишься
платить эти деньги, то на следующее утро вместо твоего лотка будет
красоваться другой прилавок. Если же ты показываешь договор, мол, у тебя
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есть законное право на то самое проходное место, то через 5 минут тебя
«внезапно» начнут проверять сотрудники милиции. И обязательно найдут,
что у тебя не в порядке накладные или сертификаты на товар. После этого у
тебя отнимут товар, больше ты его не увидишь.
Заместитель директора «Привоза» Левон Лусняков назвал протесты
торговцев рынка «провокацией». «Эти волнения умышленно нагнетают
провокаторы со стороны некоторых политических сил. Их поддержали те
торговцы, которые вовсе не хотят платить арендную плату. Многие из них не
платят уже несколько месяцев – с апреля 2012 года. Администрации ставят в
вину взимание повышенной арендной платы – 5600 грн в месяц с торговых
мест «1–й категории». Эти места получше стоят на проходных местах и
работают даже тогда, когда рынок закрывается. Остальные стоят 1240 грн в
месяц. Если не нравится платить больше – пожалуйста, занимайте дешевые
павильоны! Никаких черных поборов у нас нет», – утверждает он.
Не в лучшем положении предприниматели с одесских рынков «Успех»,
«Остров», «Малиновский», «Северный» и «Черемушки». Торгующие на
рынке «Остров» со страхом ждут сноса своих павильонов – в этом году
администрация торгового дома «Остров» заявила о ликвидации базара.
«После этого в горсовете вдруг заявили, что рынка вообще не
существует! Ни одного документа о его создании нет! Администрация базара
все эти годы брала деньги с предпринимателей незаконно. А теперь мы
оказались «лишними». Мы готовы стать живым щитом перед мэрией – более
1000 человек лишатся работы», – рассказал торговец Алексей Замятнин.
По словам одесского политика Сергея Бовбалана, проблемы есть и на
других рынках: «Например, на рынке «Успех» договор аренды земли
закончился в 2002 году. И теперь взимание арендной платы незаконно. А на
«Северном» – снизили арендную плату. Зато взвинтили в 5 раз оплату за
охрану, уборку и «коммуналку».
В горсовете и в ОГА срочно сформированы профильные комиссии.
«Комиссию в ОГА возглавил Валерий Матковский. Также я попросил
одесскую прокуратуру проверить законность действий владельцев всех
рынков», – пояснил губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук.
По мнению доктора экономических наук Николая Шутова, решить
непростую ситуацию на одесских рынках можно путем жесткой
регламентации и контроля хозяев рынков со стороны государства: «Частные
рынки есть и в других странах. Однако там власти давно пришли к
пониманию: владельцев таких торговых предприятий необходимо
контролировать и не давать им взвинчивать цены на аренду площадей и
другие «услуги». Запросы хозяев рынков могут быть безграничными, а все
это
отражается
на
покупателях
и
экономике»
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/news/14415579.html). – 2012. – 26.07).
***
В телевизионном материале телеканала НТС о проведении рейда
против несанкционированной торговли на площади Нахимова (Севастополь)
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было показано выступление частного предпринимателя Галины Талан.
Возмущенная тем, что ей запрещают торговать на площади и вывозят ее
киоск, женщина заявила: «Там присутствовали взятки, коррупция, и мы все,
многие предприниматели, практически, все – мало того, что в бюджет носили
деньги, еще и переплачивали им за свои торговые объекты. Вот торговый
объект мой, я заплатила 25 тысяч гривен в бюджет района, и 5 тысяч
«Стройинформсервису», и 12 тысяч мне пришлось дать взятку».
Пресс–секретарь городской прокуратуры Валерий Ястрембский
говорит, что после того как репортаж вышел в эфир, прокуратура направила
материалы и текст выступления предпринимателя в отдел госслужбы по
борьбе с экономическими преступлениями УМВД Севастополя. В настоящее
время проводится проверка.
Согласно ст. 369 Уголовного кодекса дача взятки карается штрафом от
250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или
лишением свободы на срок от двух до пяти лет (События Крыма
(http://www.sobytiya.info/news/12/23060). – 2012. – 26.07).
***
В последнее время на территории Луганской области имеют место
неединичные случаи мошеннических действий со стороны неизвестных лиц,
которые звоня с неизвестных или скрытых номеров частным
предпринимателям требуют от имени руководителей налоговых органов
денежные средства. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс–
службе ГНС в Луганской области.
Государственная налоговая служба в Луганской области официально
сообщает, что к указанным выше фактам не имеет никакого отношения.
«Лица, пытающиеся за счет налоговых органов получить таким
образом определенные денежные средства, должны понимать, что
переступают границу закона, который расценивает указанные действия как
уголовно наказуемое деяние», – отметил заместитель начальника главного
отдела налоговой милиции г. Луганска подполковник налоговой милиции
Олег Белых.
Налоговики призвали не отвечать на угрозы и не отдавать свои деньги
незнакомым лицам (CXID–INFO (http://cxid.info/98087.html). – 2012. –
24.07).
***
Полное отсутствие справок–счетов, которые выдает ГАИ, остановило
торговлю
автомобилями,
сообщает
председателя
Всеукраинской
ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААиД) Олега Назаренко.
Без указанных справок автомобиль не может быть продан. В результате
потери несут не только торговцы, но и госбюджет – от недопоступления
налогов и сборов.
«Справок не то, что не хватает, их вообще нет, зайдите на
официальный сайт ГАИ. Вопрос к Департаменту ресурсного обеспечения
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МВД Украины, они неизвестно по каким причинам вовремя не заказал
необходимое количество справок и получается, что даже салоны, которые
проплатили деньги, счет–справки не получили», – говорит Назаренко.
Пока дилеры не продают машины, импортеры не завозят новые. Значит
в налогах теряет и таможня, поясняет глава Ассоциации.
В то же время остановка торговли не отразится на ценах на авто,
поскольку дилеры заранее согласовывают отпускные цены с заводами–
изготовителями.
В марте 2012 года произошла подобная ситуация, когда из–за нехватки
транзитных номеров, без которых невозможно произвести продажу
транспортного средства, на короткое время весь авторынок был парализован.
ВААиД письменно обратилась к властям, чтобы как можно скорее
разблокировать
работу
автомобильного
рынка
(Левый
берег
(http://economics.lb.ua/auto/2012/08/03/163996_izza_mvd_ostanovilas_torgovly
a.html). – 2012. – 03.08).
***
На Вінниччині вкотре працююче підприємство потрапило під
рейдерів.
Інформація про рейдерські атаки на діючи підприємства області
регулярно з’являється у ЗМІ. Складається враження, що на сьогоднішній
день абсолютно не достатньо працювати, виплачувати людям зарплату та
відраховувати податки до місцевого бюджету. Інакше, як можна пояснити,
що одного (далеко не чудового для власника дня), з’ясовується –
підприємство вже не твоє.
Так може статися і з ТОВ «Дніпровторстальмет», яке не один рік
успішно працює на території Вінниччини за за три роки у бюджет сплачено
більш нуж 5 млн податків, підприємство забезпечувало робочими місцями
десятки українців.
18 травня 2012 року директор ТОВ «Дніпровторстальмет» дізнався про
те, що «з’явилася» вінничанка із «липовою» довіреністю, яка виявила
бажання отримати у реєстратора відновлені документи підприємства в
зв’язку з начебто їх втратою. Тоді як ці документи Товариство не втрачало.
Дізнавшись про наведені вище обставини керівництво товариства звернулося
з відповідною заявою про вчинення злочину до УБОЗ УМВС України у
Вінницькій області. Тим більш, що установчі документи не втрачалися, а
належним
чином
зберігаються
у
директора
товариства
«Дніпровторстальмет».
Наразі, аби довести що підприємство і справді належить його
власникам юристам доведеться пройти складний шлях (який може тривати
роками). В той же час, працівники підприємства, яких лише на Вінниччині
декілька
десятків
бояться
втратити
роботу
(ВИННИЦА.info
(http://www.vinnitsa.info/news/na–vinnichchini–vkotre–pratsyuyuche–
pidpriyemstvo–potrapilo–pid–reyderiv.html). – 2012. – 08.08).
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***
Бердянские чиновники тайно провели тендер, который по закону
должен был пройти в присутствие участников конкурса и
представителей СМИ.
2 августа, состоялся конкурс по закупкам работ по капитальному
ремонту внутредворовых дорог в микрорайонах Бердянска. На эти цели
планируется выделить три с половиной миллиона гривен. Выбрать
подрядчика для этих работ исполнительная власть предпочла тайно.
Так, в четверг, на 11.00, в 60–м кабинете горисполкома было
запланировано заседание конкурсной комиссии по закупкам данных работ,
однако без уведомления средств массовой информации и участников
конкурса заседание перенесли в кабинет зама городского головы Сергея
Матвеева.
Подобные действия власти идут вразрез с положением о проведении
конкурсов по определению исполнителя работ и услуг за государственные
средства, которое гласит, что для более прозрачной и эффективной работы
комиссии на заседание могут быть приглашены, как участники конкурса, так
и СМИ.
Надо отметить, до сих пор победитель, который будет ремонтировать
дороги
в
бердянских
дворах,
неизвестен
(ZaБор
(http://zabor.zp.ua/www/node/3174). – 2012. – 06.08).
***
На Тернопільщині проти податківців порушено 6 кримінальних
справ.
З початку поточного року відділом внутрішньої безпеки при ДПС у
Тернопільській області Управління внутрішньої безпеки ДПС України
проведено 30 службових перевірок. Про це IA ZIK повідомили у відділі
внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській області УВБ ДПС України.
У результаті перевірок керівникам податкових інспекцій області
направлено 10 подань для вжиття заходів реагування по усуненню порушень.
До дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 податківців, в тому числі 3
– звільнено. За матеріалами службових перевірок органами прокуратури
стосовно працівників податкової служби порушено 6 кримінальних справ, 2
осіб притягнуто до кримінальної відповідальності.
Для забезпечення відкритості та прозорості роботи податкової служби
області і висвітлення результатів боротьби з корупційними проявами та
посадовими злочинами в органах державної податкової служби в поточному
році проведено 284 профілактично-роз’яснювальних заходи (Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/08/10/363400). – 2012. –
10.08).
***
Відділом Генеральної прокуратури України з розслідування злочинів
щодо корупційних діянь направлено до суду кримінальну справу за
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обвинуваченням першого заступника голови – начальника Управління
податкової міліції однієї з областей у вчиненні злочину, передбаченого ч.4
ст.368 КК України.
Встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, яка займає
відповідальне становище, одержав від підприємця хабар у сумі 750 тисяч
гривень за вирішення питання про зменшення розміру нарахованих
підприємству податків та штрафних санкцій, а також направлення
кримінальної справи до суду, з постановою про звільнення від кримінальної
відповідальності на підставі ч.4 ст.212 КК України (0352.com.ua
(http://www.0352.com.ua/article/175670). – 2012. – 01.08).
***
Ревізори Золотоніської об’єднаної державної податкової інспекції
несподівано прибули з перевіркою у СТОВ «Дніпро», що на Чорнобаївщині.
7 серпня з’явився наказ про проведення тут позапланової
документальної виїзної перевірки. Керівництво підприємства вважає цю
перевірку незаконною і вбачає у ній політичні мотиви. Адже якраз
напередодні, 6 серпня засновника корпорації «Дніпро» Петра Душейка було
зареєстровано кандидатом у депутати Верховної Ради по одномандатному
виборчому округу № 195.
Як розповідає «Прочерку» фінансовий директор СТОВ «Дніпро»
Григорій Душейко, в наказі про перевірку підставою вказано такий пункт
Податкового кодексу, за яким підприємство нібито не надало податківцям
відповіді на їхній інформаційний запит.
– У документі немає вказівки, на який саме запит ми не надали відповіді,
хоча це мало б бути обов’язково. Тим більше, що за 2011 і 2012 роки нам
надходило понад 20 запитів і на всі ми відповідали згідно з чинним
законодавством, – коментує Григорій Петрович. – Дивує, як швидко з’явився
наказ. І вже наступного дня, 8 серпня на підприємство приїхали 5 ревізорів.
Григорій Душейко зауважує: за всю історію існування СТОВ ще
жодного разу не було позапланової перевірки. Остання ж планова відбулася
наприкінці 2010 року.
– Ми сумлінно сплачуємо всі податки, навіть авансові, всі наші
працівники оформлені офіційно. Тому дуже дивує факт такої перевірки. З
юридичної точки зору така перевірка незаконна. Маємо намір оскаржувати
наказ про перевірку у суді, а, відповідно, акти цієї перевірки також можуть
бути визнані незаконними, – коментує Григорій Душейко (Вечірні Черкаси
(http://procherk.info/news/7-cherkassy/9475-na-pidpriemstvo-neprovladnogokandidata-v-nardepi-terminovo-prijshla-podatkova11:27). – 2012. – 13.08).
***
Прокуратура Чернівецької області захищає підприємців.
Враховуючи
актуальність
проблеми
спрощення
державного
регулювання, особливо в економічній сфері, органами прокуратури
Чернівецької області постійно вживаються заходи, спрямовані на
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забезпечення неухильного виконання органами влади та місцевого
самоврядування вимог законодавства щодо захисту й дерегулювання
підприємницької діяльності.
Прокурорські перевірки засвідчили, що органи контролю не повною
мірою привели свою діяльність у відповідність до вимог Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності». Здійснення ними контрольних функцій нерідко відбувалося з
порушенням законодавства, – зазначає начальник відділу захисту
конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури
Чернівецької області Євген Ісар. – Зокрема, контролюючі органи не
дотримуються вимог щодо організації контрольних заходів, строків
проведення перевірок та реалізації їх матеріалів. Є факти перевірок суб’єктів
господарювання без відповідного планування або з необґрунтованим
включенням до планів перевірок, без попередніх письмових повідомлень,
направлень на їх проведення та інших розпорядчих документів. Позапланові
перевірки часто проводяться без наявності необхідних для цього підстав.
Чисельні порушення виявлені і при наданні органами контролю та
управління послуг дозвільного характеру та здійсненні ліцензування певних
видів господарської діяльності (необґрунтована відмова або несвоєчасна
видача дозволів та ліцензій, видача не передбачених законодавством
дозвільних документів тощо). Встановлено факти хабарництва і корупції,
тиску на суб’єктів господарювання при використанні посадовцями органів
державного контролю наданих їм повноважень всупереч інтересам служби з
метою власного незаконного збагачення.
За результатами перевірок органами прокуратури області порушено 7
кримінальних справ, принесено 2 протести, внесено 30 подань про усунення
порушень, причин та умов, що їм сприяли. За наслідками розгляду
документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 47 посадових осіб органів контролю та управління.
Нагадуємо, що з червня поточного року в прокуратурі області
запроваджено роботу телефону «гарячої лінії» з метою отримання
оперативної інформації щодо фактів незаконного втручання у
підприємницьку діяльність з боку службових осіб органів влади,
контролюючих та правоохоронних органів. Зокрема, із вказаних питань
можна звертатися з 9 до 18 години в робочі дні за номером 52–22–55.
Такі ж «гарячі лінії» діють у всіх міськрайспецпрокуратурах Буковини,
їхні номери розміщено на офіційному сайті прокуратури області.
Про це повідомляє прес–служба прокуратури Чернівецької області
(Чернівецька газета «ЧАС» (http://www.chas.cv.ua/index.php?newsid=6416).
– 2012. – 08.08).
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ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
З початку року за незаконний продаж неповнолітнім алкогольних
напоїв та тютюнових виробів анульовано 886 ліцензій. Порушникам
донараховано майже 6 млн грн. штрафних санкцій.
Порівняно з минулим роком кількість анульованих ліцензій зросла
більш ніж вдвічі. За 7 місяців минулого року було анульовано 393 ліцензії на
право роздрібного продажу алкоголю та тютюну. Сума донарахованих
штрафних санкцій склала понад 2,5 млн. гривень.
Так, наприклад, перевіряючи інформацію про нібито неодноразовий
продаж підліткам алкоголю у місцевому магазині, податківці Запоріжжя
зафіксували факт продажу вина неповнолітній особі. За порушення закону
підприємець не лише втратив ліцензію, а й сплатив до бюджету 6800 грн.
штрафу. А у Феодосії за подібне порушення свою ліцензію втратив власник
місцевого кафе.
Загалом, за січень–липень 2012 року анульовано майже 14,2 тис.
ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами. Причинами анулювання також стали продаж алкоголю та тютюну
у невизначених для цього місцях, несплата чергового платежу за ліцензію
протягом 30 днів від моменту її призупинення, а також відповідна заява
суб’єкта
господарювання
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245466885&cat_id=2
44277212). – 212. – 09.08).
***
У
2012
році
податківцями
припинено
діяльність
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«конвертаційних центрів».
Незаконними послугами «конверт-центрів» користувалися майже
2,8 тис. суб’єктів господарювання. Відносно 1,6 тис. суб’єктів податковою
міліцією ініційовано перевірки, за результатами яких донараховано
562 млн. гривень. До бюджету вже надійшло 132 млн. гривень. Порушено
140 кримінальних справ відносно підприємств – вигодонабувачів.
Крім того, за матеріалами податкової міліції ініційовано перевірки по
1,7 тис. суб’єктах господарської діяльності – вигодонабувачах «конвертацій
них центрів», які були викриті у минулих роках. Вже проведено понад 1000
перевірок, за результатами яких донараховано 399,7 млн грн. До бюджету
стягнуто 133,8 млн грн. Порушено 111 кримінальних справ.
Як зазначають фахівці податкової, створення центрів конвертації не є
самоціллю тіньової економіки. Вони потрібні саме для ухилення від сплати
податків, незаконної їх мінімізації, а також як засіб для нелегального обігу
готівкових коштів. І ліквідація цих «конвертів» є вагомими резервом для
наповнення бюджету.
Для руйнування схем ухилення від сплати податків та припинення
діяльності цих злочинних конверт-центрів податкова розпочала масштабну
роботу відразу у декількох напрямах.
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Розуміючи, що недосконалість податкової системи є однією з вагомих
причин недобросовісного ведення бізнесу, фахівці податкової активно
працюють у напрямі спрощення адміністрування податків. Так, розроблено
ряд законодавчих ініціатив, частина з яких вже набула чинності та значно
спростила систему оподаткування, порядок ведення податкового обліку
тощо. Крім того, скорочено терміни та порядок надання адміністративних
послуг платникам податків, відкрито сервісні центри.
Наряду з цим запроваджено новий сервіс «Пульс податкової», який не лише
спрямований на подолання корупції в податковій службі, але й на
ліквідування перешкод, що заважають веденню бізнесу.
Що ж до ділків тіньового бізнесу, то припинити їх незаконну діяльність
податківцям допомагає Автоматизована система виявлення і припинення
діяльності тіньового сектора економіки і руйнування схем мінімізації
податків. Завдяки цій системі податкова має змогу вчасно виявляти та
припиняти діяльність суб’єктів господарювання, які використовують злочині
схеми, та, водночас, мінімізувати контакти з чесним бізнесом / Прес-служба
ДПС
України
(ДПС
у
Дніпропетровській
області
(http://dpsta.gov.ua/section.phtml?l1=2&l2=44&l3=19145&arc=1). – 2012. –
08.08).
***
Начальник управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області
Андрій ТАРАНОВ: «Система махінацій із державними коштами
напрацьовувалася роками, і примусити чиновників різних рангів витягти
брудні руки з бюджетної кишені дуже непросто – це легкі і великі гроші,
байдуже, що країні ледь вистачає надходжень на виплачу пенсій та
соціальних виплат».
«Робота податкової міліції – це боротьба з тінізацією економіки та
недопущення виведення коштів у тіньовий обіг. Нерідко трапляється, що
коли сума відібраних у зловмисників і повернутих до бюджету грошових
коштів сягає мільйонів, а то й десятків мільйонів гривень, починаються гучні
заяви про знищення бізнесу, податковий тиск на підприємця, який платить
податки і дає робочі місця…
Звісно, однозначності ситуацій не буває. Суб’єкт господарювання може
мати підстави сумніватися у законності чи обґрунтованості дій
співробітників податкової служби. Це цілком нормально. В такому разі слід
вирішувати сумніви цивілізованим шляхом – у суді.
Хочу наголосити, що ми не працюємо з сумлінними платниками
податків. Ми працюємо лише з НЕплатниками податків. Президент Віктор
Янукович сказав: «Наше завдання – робити так, щоб кожен злочинець, який
грабує державу, знав: ці кошти треба буде повертати з великими штрафними
санкціями». Дана теза лежить в основі роботи служби, і тут наша позиція
залишається принциповою: вчинений злочин має бути покараний. Причому
не тюремним ув’язненням, а повним відшкодуванням завданих злочинною
діяльністю збитків» (Державна податкова служба у Вінницькій області
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(http://www.vinsta.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=886
9&catid=613&Itemid=564). – 2012. – 03.08).
***
Податкові міліціонери Вінниччини упередили 67 податкових
злочинів. Всі вони пов’язані з кримінальними ухиленнями від оподаткування
та порушеннями податкового законодавства. Встановлена сума збитків по
кримінальних справах – 9,63 млн грн. З них відшкодовано 4,06 млн грн., або
42,2 відсотки. Встановлено 35 фактів необґрунтованої заяви на
відшкодування ПДВ, відмовлено у відшкодуванні ПДВ на суму 6,12 млн грн.
З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму
21,4 млн грн., у т.ч. спирту – 9,74 млн грн., лікеро-горілчаних напоїв – на
суму 1,6 млн грн., тютюнових виробів – на суму 665 тис.грн.
Припинено злочинну діяльність 9 підпільних цехів із виробництва
товарів народного споживання, у т.ч. 9 – із нелегального виробництва
алкогольної
продукції
(Державна
податкова
служба
України
(http://sts.gov.ua/media-tsentr/regionalni-novini/67153.html). – 2012. – 20.08).
***
Волині викрила

Податкова міліція
40 злочинів у сфері
оподаткування.
Більше 85 відсотків із викритих податкових злочинів на Волині – тяжкі
або особливо тяжкі. Про такі результати оперативно-розшукової діяльності
протягом семи місяців 2012 року інформує управління податкової міліції
ДПС у Волинській області.
Про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах йдеться
у дев’яти випадках.
В ході розслідування порушених кримінальних справ співробітники
податкової міліції задокументували нанесення державі 6,8 мільйона гривень
збитків.
Дві третини від суми завданих збитків – 4,1 мільйона гривень, вже
відшкодовано.
Для забезпечення повного відшкодування збитків державі накладено
арешти або заборони відчуження на майно та активи суб’єктів
господарювання і звинувачених на суму понад 267 мільйона гривень / За
матеріалами УПМ ДПС у Волинській області (Державна податкова служба
у Волинській області (http://www.vl-sta.gov.ua/2/articles/). – 2012. – 08.08).
***
Донецкая налоговая нашла 129 компаний, уклоняющихся от уплаты
налогов.
За первое полугодие 2012 г. Донецкой областной государственной
налоговой администрацией было возбуждено 19 уголовных дел по ст. 205
«Фиктивное предпринимательство» и 129 уголовных дел по ст. 212
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«Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»
Уголовного кодекса Украины.
Среди видов деятельности, указанных предприятиями, в том числе
значатся ремонт и техническое обслуживание оборудования специального
назначения, строительство предприятий энергетики, добывающей и
обрабатывающей промышленности.
Как показала проверка Донецкой областной государственной
налоговой администрации, например, у «Донецкой промышленной проектноинвестиционной группы» не оказалось собственных производственных
линий или хотя бы станков. При этом данное предприятие занимается
производством оборудования для шахт и карьеров («Панорама»
(http://rama.com.ua/modules/news/article.php?storyid=13342). – 2012. – 19.08).
***
Податківці Донеччини контролюють дотримання законодавства у
відпустково–курортний період.
Станом на 16 липня поточного року підрозділами оподаткування
фізичних осіб Донецької області проведено 534 заходи щодо додержання
суб’єктами господарської діяльності – фізичними особами та громадянами
норм чинного податкового законодавства.
У результаті проведеної роботи встановлено 621 порушення,
додатково донараховано до бюджету 539,3 тис. грн. податків та фінансових
санкцій.
«Особлива увага приділяється легалізації трудових відносин з
найманими працівниками, – зазначив голова ДПС у Донецькій області Вадим
Бондаренко. – Проведеною роз’яснювальною та контрольно–наглядовою
роботою додатково залучено до оподаткування 841 наймана особа, трудові
відносини з якими були оформлені не належним чином, у тому числі у
курортних зонах – 150 найманих осіб. За результатами проведених заходів до
бюджету додатково надійшло 337,6 тис. грн. податку на доходи фізичних
осіб».
Крім того, встановлено та залучено до державної реєстрації 88
громадян, що здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації.
Зазначеною категорією платників сплачено до бюджету 32,5 тис. грн.
податку на доходи фізичних осіб.
У ході проведення заходів додержання податкового законодавства при
наданні громадянами у оренду нерухомого майна, що належить їм на праві
власності, було додатково встановлено 152 громадянина, якими додатково
сплачено до бюджету 125,5 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб
(Державна
податкова
служба
в
Донецькій
області
(http://www.dpa.dn.ua/s/103/5902). – 2012. – 26.07).
***
З початку року податковою викрито майже 500 підакцизних
злочинів.
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Усі вони пов’язані з незаконним виробництвом та обігом підакцизних
товарів та марок акцизного збору. Викрито 180 підпільних цехів, які,
використовуючи промислове обладнання, забезпечували виробництво
значних партій фальсифікату, небезпечного для здоров’я людей.
За наслідками заходів щодо виявлення фактів необлікованого
виготовлення та виробництва лікеро-горілчаної продукції, перекриття шляхів
надходження до незаконних виробництв сировини і підроблених марок
акцизного податку, а також протидії контрабанді за 7 місяців 2012 року з
незаконного обігу вилучено 202,5 тис. декалітрів спирту на суму
52,4 млн. гривень та 160,5 тис. декалітрів алкогольних напоїв на суму
78,1 млн. гривень. Загалом, з початку року податковою міліцією викрито
488 злочинів, пов’язаних з незаконним виробництвом та обігом підакцизних
товарів і марок акцизного збор / Прес-служба ДПС України (ДПС у
Дніпропетровській
області
(http://dpsta.gov.ua/section.phtml?l1=2&l2=44&l3=19164&arc=1). – 2012. –
13.08).
***
Налоговая милиция Донецкой области раскрыла преступную группу,
которая разработала несколько схем уклонения от уплаты налогов в
особо крупных размерах. Главной криминальной фишкой стало создание
пятнадцати фиктивных фирм в Луганской и Донецкой областях для
легализации денежных потоков.
Организовал группу 45–летний житель Мариуполя. И на протяжении
двух лет в ее состав входило до десяти человек, выполнявших функции
координаторов, дилеров, курьеров. Подставные фирмы оказывали услуги по
формированию налогового кредита предприятиям реального сектора
экономики на востоке Украины. Среди клиентов ловкачей были и крупные
плательщики налогов, годовой оборот которых составлял более
90 млн гривен.
Сотрудники налоговой милиции провели восемь обысков по
юридическим и фактическим адресам предприятий–клиентов преступной
группы, а также по месту жительства должностных лиц и связанных с ними
дельцов. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий,
входивших в преступную схему. Организатор преступной группы
привлекается
к
уголовной
ответственности
за
фиктивное
предпринимательство (TopMedia (http://topmedia.com.ua/news/show/2012–07–
20/27804_doneckij–biznesmen–otmyl–bolee–90–mln–griven). – 2012. – 20.07).
***
Прокуратурою Житомирської області виявлено порушення у
діяльності підприємств аграрного сектора.
Як повідомили в прес–службі прокуратури Житомирської області,
прокуратурою
області
проведено
перевірку
додержання
вимог
природоохоронного, санітарно–епідеміологічного, містобудівного та іншого
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законодавства у діяльності підприємств аграрного сектора та виявлено низку
порушень.
Встановлено, що окремі підприємства отримують від Управління
охорони навколишнього природного середовища в області дозволи на
спецводокористування, не надаючи повну інформацію щодо видалення
стічних та неочищених вод, що становить загрозу забруднення довкілля.
Державною екологічною інспекцією в області під час перевірок не
встановлюється перелік відходів, які утворюються у діяльності
агропідприємств, не проводиться їх облік та наявність місця розміщення,
видалення, договорів на утилізацію тощо.
Підприємствами аграрного сектору порушуються вимоги санітарного
законодавства, зокрема, несвоєчасно узгоджується проведення польових
робіт з використанням пестицидів та агрохімікатів з територіальними
санітарно–екологічними станціями. У ході перевірки виявлено й інші
порушення чинного законодавства, на усунення яких внесено акти
прокурорського реагування. Усього за матеріалами даної перевірки органами
прокуратури області на адресу керівників органів виконавчої влади,
контролюючих органів направлено 28 подань (з початку року – 33 подання),
задоволено три протести.
За результатами розгляду документів прокурорського реагування 7
посадових осіб органів контролю притягнуто до відповідальності. Заявлено
позов про відшкодування збитків на суму 28 тис. грн. (Рупор Житомира
(http://ruporzt.com.ua/vlada/41154–prokuraturoyu–zhitomirskoyi–oblast–
viyavleno–porushennya–u–dyalnost–pdpriyemstv–agrarnogo–sektora.html).
–
2012. – 06.08).
***
Киянам продавали неякісну цеглу, яку виготовляли на підпільному
заводі в Житомирській області.
За повідомленням УПМ ДПС у Житомирській області, в Житомирській
області податкова міліція виявила нелегальний міні-завод по виробництву
цегли. Під час проведення оперативних заходів працівники податкової міліції
Житомирської області виявили нелегальний завод, який займався
виготовленням цегли. Щодня міні-завод виробляв близько 5 тисяч цегли, яку
продавали в Житомирській та Київській областях. На заводі нелегально
працювало близько 20 чоловік.
Для виготовлення цегли використовували глину, яку без яких-небудь
дозвільних документів добували у кар’єрі недалеко від заводу. Глиняну
суміш обпалювали в спеціальних печах, але через недотримання технології
цегла була дуже низької якості і розвалювався від легкого удару (Рупор
Житомира (http://ruporzt.com.ua/vlada/41342-kiyanam-prodavali-neyaksnuceglu-yaku-vigotovlyali-na-pdplnomu-zavod-v-zhitomirsky-oblast.html). – 2012.
– 14.8).
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***
Прикарпатського підприємця оштрафували майже 10 тис. грн.
Під час проведення планової перевірки івано-франківського
підприємця встановлено, що при досягненні на загальній системі
оподаткування обсягу виручки понад 300 тис. грн, він не зареєструвався
платником ПДВ.
У зв’язку з цим, податківцями донараховано 44952 грн податку на
додану вартість та застосовано штрафну санкцію в сумі 9726 грн. (Телеканал
«ZIK» (http://zik.ua/ua/news/2012/08/08/362929). – 2012. – 08.08).
***
Только за одну ночь берега и вода в пруду села Адамовка
Днепропетровской области покрылись мертвой рыбой, которую здесь уже
десять лет разводит местный фермер. Объясняя причины погодными
условиями, фермер вины не признает и убирать пруд не торопится. Селяне
вынуждены спасаться от возможных инфекций самостоятельно.
… за 10 лет хозяйствования фермер ни разу не потратился на научную
экспертизу, которая дала б информацию, сколько мальков можно запускать в
воду, на очистку водоема и пополнения его свежей водой.
Представители рыбинспекции говорят, что не давали разрешения на
хозяйственную деятельность фермеру. Когда сделают анализ воды,
специалисты оценят причиненный окружающей среде вред. Тогда за свой
непрофессионализм и халатность фермеру придется рассчитываться или
штрафом в несколько десятков тысяч гривен, или уголовным делом (TCH.ua
(http://ru.tsn.ua/ukrayina/zhadnyy–predprinimatel–prevratil–chistyy–prud–v–
vonyuchee–boloto–i–ne–raskaivaetsya.html). – 2012. – 20.07).
***
Оперативниками Государственной службы борьбы с экономической
преступностью Крыма была разоблачена женщина, работавшая бухгалтером
в четырех симферопольских фирмах.
В период с 2005 по 2012 год она присвоила более 650 тысяч гривен.
На предприятиях используется электронная система платежей
«Клиент-банк». Имея доступ к паролям этой системы, платежи можно
осуществлять без ведома руководителя.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса
Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем
незаконных операций с использованием электронно-вычислительной
техники). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до восьми лет (cit.ua (http://cit.ua/article/16073/). –
2012. – 02.08).
***
В Бердянске 251 предприниматель платит туристический сбор.
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Традиционно каждый год значительное количество бердянцев работает
в курортной сфере. Довольно актуальной сегодня является уплата в местную
казну туристического сбора, который пришел на смену курортному…
В настоящее время в Бердянске количество плательщиков
туристического сбора составляет 251, из них 81 – юридические лица и 170 –
физические. Это число могло быть значительно больше, если бы владельцы
частных гостиниц или домиков, которые предоставляют этот вид курортных
услуг, были полностью легализованы. Основная масса отелей оформлена на
предпринимателей, работающих на едином налоге. Здесь функция налоговой
службы состоит в контроле за полнотой, своевременностью и правильностью
начисления налогов, оформлением наемного труда.
Что касается бердянцев, работающих без госрегистрации, то, согласно
нормам Налогового кодекса, такие предприниматели должны уплачивать
налог на доходы физических лиц в размере 15 % от полученных доходов.
В результате проведения 71 проверки выявлено 35 нарушений налогового и
трудового законодательства в курортной и туристической сферах (Бердянск
24 (http://www.brd24.com/news/a–3282.html). – 2012. – 18.07).
***
9 закарпатських підприємців продавали алкоголь та тютюн
неповнолітнім.
За 6 місяців зафіксували 10 фактів продажу підприємцями алкогольних
напоїв або тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. У результаті
прийняли 10 рішень про застосування фінансових санкцій та анулювали 9
діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
Згідно з чинним законодавством продаж алкогольних напоїв та
тютюнових виробів неповнолітнім карається анулюванням ліцензій та
штрафними санкціями. Розмір штрафу, який застосовується до суб’єкта
господарювання, складає 6800 гривень.
Крім того, втратити ліцензію можна також за продаж алкоголю та
тютюну у невизначених для цього місцях, несплату чергового платежу за
ліцензію протягом 30 днів від моменту її призупинення, – повідомили в РУ
ДСАТ ДПС України у Закарпатській області (Интернет–издание UA–
Reporter.com (http://ua–reporter.com/novosti/120074). – 2012. – 30.07).
***
В Запорожской области разоблачили 17 фиктивных фирм.
В текущем году выявлено 17 «фиктивных» фирм и прекращена
деятельность 3 центров "переходов". У организаторов изъято 1,2 млн. гривен,
возбуждено 6 уголовных дел, 4 из которых – за уклонение от уплаты налогов
в особо крупных размерах.
Об этом корреспонденту портала «Запорожье. Комментарии»
сообщили в пресс-службе ГНС в Запорожской области.
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В частности, при отработке фиктивных фирм и конвертационных
центров выявлено 60, что реально существуют СПД, которые пользовались
их услугами и по которым возбуждено 47 уголовных дел.
При участии подразделений налоговой милиции выявлено 29 фактов
необоснованных заявок к возмещению НДС из бюджета на общую сумму
около
78
млн.
гривен
(Запорожье.comments.ua
(http://zp.comments.ua/news/2012/08/13/092244.htm). – 2012. – 13.08).
***
В Запорожской области возбуждено 167 уголовных дел в сфере
экономики
За 7 месяцев 2012 года подразделения налоговой милиции
Запорожской области в текущем году обеспечили поступление денежных
средств в бюджет на общую сумму около 140 млн. гривен. В сфере
экономики возбуждено 167 уголовных дел. Из общего количества
возбужденных, 155 относятся к категории тяжких, из них 68 – за уклонение
от уплаты налогов в особо крупных размерах. По материалам уголовных дел
в бюджет взыскано 50 млн. гривен.
Так, по материалам сотрудников налоговой милиции возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК
Украины в отношении директора одного из предприятий Запорожья. В
период 2008 – 2010 годов коммерсант уклонился от уплаты налогов в сумме
2,6
млн.
гривен
(Запорожье.comments.ua
(http://zp.comments.ua/news/2012/08/13/091238.html). – 2012. – 13.08).
***
Івано-Франківські чиновники пропонують відбирати у вуличних
продавців товар.
На оперативній нараді в.о. керівника комунального підприємства
„Муніципальна інспекція з благоустрою” Степан Кукула уже вкотре
наголосив: щотижневі рейди традиційно виявили велику кількість випадків
самовільної торгівлі.
Особливо багато таких порушень зафіксовано у центральній частині
міста. Внаслідок реконструкції приміщення колишнього ЦУМу, торгівля
посунулася на тротуари вул. Дністровська та Галицька.
„Після проведених рейдів напрошується такий висновок: наші приписи
і складання протоколів не лякають підприємців. Одні й ті ж люди торгують в
центральній частині міста. Після складання припису чи протоколу, вони уже
наступного дня торгують на тих самих місцях. Доцільно продумати механізм
вилучення у них товарів”, – каже Степан Кукула.
Він повідомив також, що працівники „Муніципальної інспекції з
благоустрою” обстежили територію ринків міста і виявили там достатньо
вільних місць для торгівлі (Правда.if.ua (http://www.pravda.if.ua/news29932.html). – 2012. – 14.08).
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***
З початку 2012 року органами податкової служби при перевірці
суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи
фізичним особам, порушення податкового законодавства встановлені у 89
відсотках.
До бюджету донараховано майже 198 млн грн. податку на доходи
фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій
Виявлено майже 53 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась
роботодавцями без укладання трудових угод та без сплати податку до
бюджету.
Крім того, залучено до державної реєстрації понад 29 тисяч громадян,
які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації (Державна
податкова
служба
у
Луганській
області
(http://dpa.lg.ua/index.php?menu=news&postid=10334#top). – 2012. – 14.08).
***
Директор алчевского предприятия сотрудничал с фиктивными
фирмами, чтобы избежать налогообложения
Налоговики установили, что руководитель одного из предприятий
Луганской области приобретал сырье у днепропетровских и донецких фирм,
зарегистрированных на подставных лиц. Об этом информагентству Cxid.info
сообщили в пресс–службе ГНС в Луганской области.
Операции были оформлены лишь на бумаге. В результате этого
директор не уплатил в бюджет 1,3 млн грн. налога на добавленную
стоимость. По данному факту возбуждено уголовное дело (CXID–INFO
(http://cxid.info/98548.html). – 2012. – 07.08).
***
На Львівщині порушено 27 кримінальних справ за відмивання
доходів.
На Львівщині порушено 27 кримінальних справ за матеріалами
управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Державної податкової служби у Львівській області. Сума виявлених
легалізованих доходів становить 6775,41 тис. гривень.
Як повідомили в прес-службі ДПС у Львівській області, з початку року
працівниками управління проведено 69 досліджень фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання Львівщини.
У результаті проведеної контрольно-перевірочної роботи до бюджету
донараховано 19231,8 тис. грн, зменшено від’ємне значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток на 12388,6 тис. грн, суму бюджетного
відшкодування ПДВ зменшено на 434,5 тис. гривень (Zaxid.net
(http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?na_lvivshhini_porusheno_27_krimin
alnih_sprav_za_vidmivannya_dohodiv&objectId=1262551). – 2012. – 15.08).
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***
Підприємця за несплату податків ув’язнили на 7 років.
У Львівській області до кримінальної відповідальності за ухилення від
сплати податків притягнуто 8 підприємців. Протягом 7 місяців цього року
податківці закінчили 34 кримінальні справи. Судами, як зазначають в
податковій, вже розглянуто 14 із них.
За наслідками судового розгляду до кримінальної відповідальності
притягнуто 8 осіб, з яких одну засуджено до позбавлення волі терміном на 7
років. Державі відшкодовано понад 13 млн грн збитків (Zaxid.net
(http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pidpriyemtsya_za_nesplatu_podatkiv
_uvyaznili_na_7_rokiv&objectId=1262570). – 2012. – 15.08).
***
Интернет–магазин Rozetka.UA выплатил задолженность по
налогам и извинился перед налоговиками, сообщил собственник компании
Владислав Чечеткин.
«На сегодняшний день сумма налоговых претензий уже погашена, в
целом она составляет около 5 млн гривен», – сказал он.
Чечеткин добавил, что Rozetka.UA также выплатит штраф на сумму
около 1 млн гривен.
По словам владельца компании, конфликт с налоговой возник из–за
возможности двояко трактовать некоторые законы. Отдельно было отмечено,
что компания не поддерживает ни одну из политических сил (Левый берег
(http://economics.lb.ua/telecom/2012/08/08/164656_rozetka_uplatila_5_mln_nal
ogov.html). – 2012. – 08.08).
***
АМКУ оштрафовал три ремонтных предприятия на 685,2 тыс. грн.
Антимонопольный комитет оштрафовал строительно–ремонтные
компании «Люкс–Интерьер», «Ремонтник» и «Славия» (все – Белая Церковь,
Киевская область) на 685,15 тыс. гривен за антиконкурентные согласованные
действия, говорится в сообщении АМКУ.
Комитет установил, что предприятия согласовали свои действия во
время участия в торгах по закупке Белоцерковским краеведческим музеем
работ по ремонту. Торги состоялись еще в 2009 году.
Предприятие «Люкс–Интерьер» оштрафовано на 385 тыс. гривен,
«Ремонтник» – на 300 тыс. гривен, «Славия» – на 150 гривен. (Левый берег
(http://economics.lb.ua/state/2012/08/09/164834_amku_oshtrafoval_tri_remontn
ih.html). – 2012. – 09.08).
***
В
Луганской
области
руководитель
фирмы
присвоил
государственные средства.
По сообщению управления налоговой милиции ГНС в Луганской
области, заместитель директора открытого акционерного общества оформил
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в бухгалтерском и налоговом учете предприятия недостоверные документы
об объемах выполненных строительных и монтажных работ. Об этом
информагентству Cxid.info сообщили в пресс–службе ГНС в Луганской
области.
На самом деле все было выполнено на бумаге, а почти 400 тыс. грн.
целевых государственных средств перечислено в адрес двух частных
предпринимателей – победителей конкурса. Таким образом, заместитель
директора изобрел способ присвоить немалые деньги, которые потом
потратил на личные нужды.
Расследование
уголовного
дела
продолжается
(CXID–INFO
(http://cxid.info/98432.html). – 2012. – 03.08).
***
Директор ОАО «за автограф» вымогала 14 тыс. грн. от бизнесмена.
На Луганщине сотрудники Управления Государственной службы
борьбы с экономической преступностью разоблачили директора одного из
государственных ОАО. Об этом сообщает пресс–служба МВД.
По информации пресс–службы, директор требовала и получила
14 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за подписание договора
аренды земельного участка (площадь 1 га), принадлежащая указанному
обществу.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам
преступления предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины
(Восточный Вариант (http://v–variant.lg.ua/region/46886–direktor–oao–za–
avtograf–vymogala–14–tys–grn–ot–biznesmena.html). – 2012. – 01.08).
***
Мешканці Львівщини скерували 153 звернення про податкові
злочини.
З початку року до органів податкової служби Львівщини від громадян
надійшло 630 письмових звернень.
Про це 13 серпня повідомляє прес-служби ДПС у Львівській області.
Серед них 623 заяви, 1 пропозиція та 6 скарг. Найбільше львів’ян та
мешканців області цікавлять питання оподаткування доходів від
підприємницької діяльності, вартості одержаного у спадщину майна та
отримання податкової знижки. Також громадяни часто інформують
податківців про ухилення суб’єктів господарювання від сплати податків та
про осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без державної
реєстрації. За сім місяців цього року надійшло 153 таких звернення.
За результатами розгляду у січні-липні задоволено 55 звернень, надано
роз’яснення на 423 із них, відмовлено у 44 випадках, 10 скеровано за
належністю до інших органів, 21 визнане анонімним та 8 відкликано
громадянами, у стадії розгляду перебуває 62 звернення (Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/08/13/363696). – 2012. –
13.08).
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***
налоговики разоблачили

Николаевские
«подпольный» мини–
нефтезавод.
Государственная налоговая служба в Николаевской области сообщает,
что сотрудниками налоговой милиции в ходе проведения мероприятий,
направленных на противодействие незаконному обороту подакцизных
товаров, в порядке ст. 97 Уголовно–процессуального кодекса Украины и на
основании разрешений, предоставленных Корабельным районным судом г.
Николаева, были проведены осмотры помещения и производственного
объекта, расположенных на территории области.
Как сообщили в пресс–службе Николаевской налоговой службы,
сотрудниками налоговой милиции был обнаружен функционирующий мини–
завод по производству горюче–смазочных материалов путем очистки,
дистилляции и фильтрации мазута без каких–либо документов, которые бы
предоставляли право осуществлять указанный вид хозяйственной
деятельности.
По результатам проверки изъято оборудование, которое обеспечивало
массовое производство горюче–смазочных материалов на сумму свыше
2 млн грн., горюче–смазочные материалы (сырье и готовая продукция) в
количестве 80 тыс. литров на сумму 400 тыс. грн., техническая и другая
документация, которая свидетельствует об осуществлении незаконной
деятельности указанного предприятия. Всего изъято товарно–материальных
ценностей на общую сумму 2,8 млн. гривен.
Территория, помещения и оборудование, которое использовалось для
незаконного производства горюче–смазочных материалов обесточены,
опечатаны и взяты под охрану сотрудников налоговой милиции ГНС в
Николаевской области.
После получения соответствующих заключений и результатов
экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 Уголовного
кодекса
Украина
(Николаевские
Вести
(http://nikvesti.com/news/incidents/33255). – 2012. – 06.08).
***
За незаконную свалку в Севастополе предприниматель получил
уголовное дело
В Севастополе прокуратурой Балаклавского района возбуждено
уголовное дело в отношении должностного лица одного из обществ с
ограниченной ответственностью, который в марте–апреле 2012 года,
злоупотребляя служебным положением, незаконно организовал размещение
540 кубометров отходов на землях сельскохозяйственного назначения на
площади свыше 670 квадратных метров. Об этом сообщает пресс–служба
надзорного ведомства.
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В результате загрязнения окружающей среды государству причинен
ущерб на сумму свыше 2, 3 миллиона гривен.
Уголовное дело возбуждено по статьям 364 ч. 2, 239 ч. 1 УК Украины
за злоупотребление служебным положением, причинившее значительный
ущерб и порчи земель (Центр журналистских расследований
(http://investigator.org.ua/news/51372/). – 2012. – 26.07).
***
В Николаеве без разрешения ГАИ устанавливают бигборд,
загораживающий светофор.
1 августа, на Херсонском шоссе, корреспондентами «Новостей–N»
было зафиксировано нарушение. Рекламное агентство, не получив
разрешение ГАИ на проведение дорожных работ и установку знаков,
осуществляло монтаж бигбордов. Тем самым без разрешения была перекрыта
одна из полос движения. Рекламный щит, который собираются устанавливать
на этом месте, будет загораживать светофор, что может стать причиной ДТП
в городе (Новости N (http://novosti–n.mk.ua/news/read/41679.html). – 2012. –
01.08).
***
Сумские налоговики заставили 40 фирм увеличить зарплату своим
работникам.
В первом полугодии ГНС в г. Сумы выявила 74 наемных лица,
работающих без надлежащего оформления трудовых отношений. По
результатам контрольно–проверочной работы в январе–июне у 19 СПД
юридических лиц и 6 физических лиц–предпринимателей при выплате
доходов установлены нарушения законодательства в части правильности
начисления, удержания и уплаты в бюджет налога с доходов физических лиц.
Доначислено 86,7 тыс. грн. налога с доходов физических лиц и применены
штрафные санкции на общую сумму 32,3 тыс. грн.
На заседаниях рабочей группы были заслушаны 180 дел – юридических
лиц и 68 физических лиц–предпринимателей, в результате проведенной
работы 40 юридических лиц увеличили размер среднемесячной платы
наемным
работникам
(Панорама
(http://rama.com.ua/modules/news/article.php?storyid=12963). – 2012. – 19.07).
***
На Харьковщине одно из частных предприятий почти год
незаконно добывало воду из двух артезианских скважин.
Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии» по информации
пресс-службы Государственной экологической службы Украины в
Харьковской области, с 8 августа 2011 года и до 15 мая 2012 года
предприятие использовало на производственные нужды более 1,8 тыс.
кубометров пресной воды. Таким образом, государству был причинен ущерб
в размере 80 тысяч гривен.
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Руководителю предприятия предъявлена претензия с предложением
добровольно возместить сумму причиненного ущерба. В случае
невыполнения условий претензии, Госэкоинспекция обратится в прокуратуру
(Комментарии:
Харьков
(http://kharkov.comments.ua/news/2012/08/13/111124.html). – 2012. – 13.08).
***
Фінансові афери на суму 20 мільйонів гривень викрили податківці
Хмельниччини.
Розгалужену тіньову схему з використанням, так званих, технічних
акцій викрили співробітники підрозділу по боротьбі з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби у
Хмельницькій області. Метою протиправної оборудки була мінімізація
податкових зобов’язань, а також експорту валюти за кордон та відмивання
коштів, одержаних від незаконних операцій з цінними паперами.
Як встановили податківці, рік тому відповідно до договору одне з
акціонерних товариств отримало від приватної фірми позику в сумі
20 мільйонів гривень. Отримані кошти підприємство спрямувало на
придбання технічних акцій.
Показово, що стосовно акціонерного товариства порушено
провадження у справі про банкрутство, за позовом держустанов. Тому
обставини проведеної фінансово–господарської операції свідчать про
виведення капіталу з підприємства з метою його подальшого привласнення
та «технічне» збільшенням його заборгованості перед третіми особами.
Зібрані матеріали працівниками податкової служби вказують на те, що
придбання цінних паперів не пов’язано з господарською діяльністю
товариства. Тобто, простіше кажучи, позику підприємство використало на
інші потреби, не пов’язані з цивілізованим веденням бізнесу.
У такий спосіб службовими особами акціонерного товариства в
порушення вимог Податкового кодексу України, завищено витрати, що
враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування майже на 2 мільйони
гривень. Перевіркою також встановлено факт ухилення від сплати податку на
прибуток у сумі півмільйона гривень.
«Це лише один із фактів у непростій, але вкрай важливій роботі з
попередження та руйнування схем відмивання «брудних» коштів з
використанням «технічних» акцій, не забезпечених реальними активами, чи
проведення операцій з цінними паперами – акціями, емітенти яких є
ліквідованими підприємствами або підприємствами–банкрутами. Завдяки
цим заходам відбувається своєрідне «очищення» фондового ринку,
позбавлення тіньових ділків інструменту для проведення протиправних
операцій на ринку цінних паперів, з’являються резерви для наповнення
бюджету»,– так прокоментував ситуацію перший заступник голови ДПС у
Хмельницькій
області
Олександр
Асєєв
(Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Finansovi–aferi–na–sumu–20–miljoniv–griven–
vikrili–podatkivci–Hmelnichchini.html). – 2012. – 01.08).
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***
акумулювало

«Відбілення» конвертів
на Херсонщині більше
мільйона гривень.
У першому півріччі 2012 року податківці області перевірили 95
юридичних та фізичних осіб, які незаконно виплачували доходи своїм
працівникам. Практично всі перевірки дали позитивні результати:
встановлені 33 випадки безпідставних виплат податковими агентами коштів
під виглядом надання додаткових благ та позик своїм працівникам, 14
випадків утримання, але неперерахування до бюджету сум ПДФО, 33
випадки виплати інших видів доходів без утримання та перерахування до
бюджету ПДФО, а також 15 інших порушень, допущених при нарахуванні та
виплаті заробітної плати.
В цілому порушникам донараховано понад 1,2 млн грн. податку,
штрафних санкцій та пені (Державна податкова служба в Херсонській
області
(http://stakherson.gov.ua/novini/1938–vidbilennia–konvertiv–
akumuliuvalo–na–khersonshchyni–bilshe–miliona–hryven). – 2012. – 23.07).
***
На Хмельниччині в результаті перевірочних заходів по детінізації
економіки до бюджету надійшло 5 мільйонів гривень.
Серед найбільш результативних перевірок, проведених регіональними
підрозділами Державної податкової служби в області, є моніторинг
підприємства, яке входить до, так званої, групи ризику і надає послуги в
галузі будівництва.
У ході проведення документальної перевірки даного суб’єкта
господарювання встановлено, що операції, відображені в обліку між ним та
його контрагентами–постачальниками, при врахуванні реального часу
здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів,
виробничо–складських приміщень та інших активів, які економічно
необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, мали
характер штучного формування валових витрат та податкового кредиту в
частині придбання товарів і послуг, отриманих від СГД з ознаками
фіктивності.
Таким чином, підприємство відобразило господарські операції, щодо
придбання товарів у підприємств – постачальників тіньового сектора, які
фактично не відбувались. За результатами проведеної перевірки
підприємства встановлено недоотримання до бюджету податку на додану
вартість та податку на прибуток у розмірі 2,2 мільйона гривень.
«Найпоширенішою схемою ухилення від оподаткування, що
використовують суб’єкти господарювання, які проводять протиправні
операції щодо формування схемного кредиту, залишається відображення в
обліку операцій від суб’єктів господарювання, в яких відсутні трудові та
матеріальні ресурси, операція не може відбутися з урахуванням часу та
відстані. Саме такого роду факти були встановлені при проведенні перевірок
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по 17 суб’єктів господарювання. З метою унеможливлення використання
інструментів мінімізації податкових зобов’язань підприємствами реального
сектору економіки податковими підрозділами краю ліквідовані свідоцтва
платників податку на додану вартість по 8 суб’єктах господарювання»,–
розповідає заступник начальника управління податкового контролю
юридичних осіб ДПС у Хмельницькій області Володимир Слободян.
За результатами опрацювання категорій платників, які скористалися
послугами суб’єктів тінізації економіки, – «податкових ям», «транзитерів»,
податковими підрозділами Хмельницької області донараховано податку на
додану вартість на суму 14 мільйонів гривен.
«Поряд з реалізацією стратегічного напрямку роботи податкової
служби щодо результативного відпрацювання фіктивного податкового
кредиту та недопущення використання його в подальшій господарській
діяльності підприємствами реального сектору економіки, вкрай важливим є
відмова від тіньових операцій. Показово, що 96 відсотків підприємств краю
працюють у правовому полі, ведучи легальний бізнес і прозоро сплачуючи
податки. На них в першу чергу й поширюється податковий сервіс. Це
аксіома, які мають зрозуміти усі», – резюмує податківець (Державна
податкова
служба
у
Хмельницькій
області
(http://dps.km.ua/news/news_1.php?id=4815). – 2012. – 02.08).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Украинская власть осуществляет чрезмерное налоговое давление на
бизнес, считают в Европейской бизнес-ассоциации.
Так, в ходе заседания Совета инвесторов при Президенте президент
ассоциации Томаш Фиала сообщил, что в 2011 году налоговые поступления
увеличились в доле ВВП до 25 %.
"Это самый высокий уровень за годы независимости, а в 2013 году
ожидается, что доля налоговой нагрузки вырастет до 26 %, что также
является рекордным показателем", – сказал он.
Фиала добавил, что Государственная налоговая служба продолжает
неправомерные действия, запрещая перенос убытков прошлых лет, а также
возмещая НДС только после возврата 50-70 % этих сумм в качестве
предоплаты налога на прибыль или покупки гособлигаций.
В целом Фиала отметил, что украинские власти не создали
благоприятных условий для хорошего инвестиционного климата в стране и
развития бизнеса.
Основными внутренними проблемами, по его словам, остаются
коррупция, которая, по данным Международной финансовой корпорации, за
последние 3 года выросла, отсутствие верховенства права в бизнеспроцессах, отсутствие дерегуляции, которая остается только на бумаге
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/economics/business/ukrainckaja-vlact87

rekordno-povycila-davlenie-na-biznec---evropejckaja-biznec-accotsiatsija.html).
– 2012. – 07.07).
***
Экономический совет Украинского союза промышленников и
предпринимателей (УСПП) рекомендует проанализировать влияние
концепции реформирования налогового законодательства, в том числе
введение налога с оборота, на каждую отрасль перед ее принятием.
Соответствующие рекомендации содержатся в письме УСПП,
направленном правительству по итогам общественного обсуждения
концепции.
«Учитывая все риски, присущие налогу с оборота (прежде всего,
благодаря кумулятивному эффекту от его взимания), Экономический совет
УСПП рекомендует перед принятием данной концепции осуществить четкие
расчеты ее возможного влияния на каждую отрасль в разрезе видов
экономической деятельности как на макро-, так и на макроуровне, а также
провести ряд пилотных проектов с привлечением предприятий различных
секторов экономики», – отмечается в письме.
Так, в частности, введение налога на добавленную стоимость с
элементом налога с оборота может в некоторой степени ограничить деловую
активность малого и среднего бизнеса, работающего на общей системе
налогообложения, привести к перераспределению доходов по всем цепочкам
поставок товаров и услуг до конечного потребителя, привести к повышению
цен на отдельные товары и услуги и к банкротству низкорентабельных
предприятий (Минфин (http://minfin.com.ua/2012/08/14/635561/). – 2012. –
14.08).
***
Президент подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины относительно Государственной налоговой службы и в связи с
проведением административной реформы в Украине», принятый в прошлом
месяце. Этот документ, кроме того, что не соответствует задекларированным
положениям, создает еще и новые механизмы уничтожения малого бизнеса.
Согласно названию закон должен касаться усовершенствования
административных процедур, но в действительности основная часть его
предложений направлена на установление некоторых особенностей
налогообложения, которые, по сути, продолжают закручивать гайки для
налогоплательщиков и увеличивает налоговую нагрузку.
Это при том, что Украина, по данным Всемирного банка, и так
зарекомендовала себя как государство из наибольшим количеством налогов,
заняв предпоследнее место из 183-х возможных по простоте процедур
уплаты налогов. Украинские предприятия и граждане вынуждены платить
135 платежей и сборов.
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Вообще все изменения, которые предусматривает подписанный закон,
можно охарактеризовать двумя фразами: платить будем больше и платить
будем авансом.
Увеличение налогов прежде всего коснется предпринимателей,
использующих упрощенную систему налогообложения, то есть малый
бизнес, который и так на грани выживания. Если до этого предприниматель,
у которого работает не более 20 человек, платил единый налог в размере 5 %
от дохода, то теперь эта доля увеличится сразу в два раза – до 10 %.
Второе нововведение коснется плательщиков налога на прибыль. Если
их доход за прошлый год превышал 10 млн грн., то они ежемесячно будут
платить налоговой аванс. Этот взнос составит не менее 1/12 суммы налога за
прошлый год.
Если же налогоплательщик не получит ожидаемой прибыли или
понесет убытки, закон предусматривает возможность корректировки суммы
следующих авансов, но это в действительности создаст только
дополнительную административную нагрузку и значительно усложнит
ведение учета налогоплательщикам.
Однако конечная цель, которую преследует власть, вводя эту норму,
прослеживается достаточно легко: получить дополнительные средства
любым способом.
Создав очередные драконовские налоговые нормы для малого и
среднего бизнеса, власть не забыла о «своих» и предусмотрела значительные
привилегии для всех, кто получает дивиденды из-за рубежа. Теперь из них
необходимо будет платить втрое меньше налогов, то есть всего 5 % вместо до
сих
пор
предусмотренных
15 %
(Фронт
змін
(\http://frontzmin.ua/ru/media/news/none/12144-pavlo-petrenko-podatkovij-tiskna-malij-biznes-zroste-udvichi.html). – 2012. – 11.08).
***
Закон «О занятости населения» фактически запрещает
деятельность кадровых агентств.
Депутаты Верховной Рады приняли закон «О занятости населения»,
который фактически запрещается деятельность кадровых агентств.
В Украине работает два вида посредников между соискателями и
работодателями. Кадровые агентства взимали плату за услуги по поиску
работы с соискателей, с рекрутинговыми агентствами рассчитывались
работодатели, принимая сотрудника на работу.
«Субъектам хозяйствования, которые предоставляют посреднические
услуги в трудоустройстве, получать от граждан, которым предоставлены
такие услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, отныне
запрещено», – это значит, что кадровых агентств больше не будет.
Эксперты отмечают, что в новом законе слишком много туманных
формулировок. В частности, посредникам, которые оказывают услуги по
трудоустройству, запрещено направлять сотрудников на рабочие места в
компанию, в которой на протяжении года происходило сокращение штата.
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Компании, которые предоставляют услуги посредника или аутсорсинга
(наём сотрудников для выполнения ними работ у другого работодателя)
теперь должны подавать информацию о количестве трудоустроенных лиц в
территориальные отделения Минсоцполитики. Это значит, что теперь
внешняя рекрутинговая деятельность под таким же контролем, как и
деятельность финансовых компаний.
Специалисты считают, что теперь рекрутерам грозит лицензирование
деятельности, механизм которого еще не прописан. В то же время серьезно
ужесточили ответственность за нарушение законодательства – от штрафов до
аннулирования на занятие этой деятельностью и решения о прекращении
деятельности компании–нарушителя.
Новый закон регулирует также наём временных/сезонных работников.
Теперь работодателю придется заключать дополнительные коллективные
договора и выплачивать зарплату не ниже той, которую получают за
аналогичную работу штатные сотрудники. Это значит, что для работодателя
наём временных и сезонных работников теряет смысл, так как теряется
экономия на «аренде» персонала.
Эксперты уверены, что закон, направленный на ограничение массовых
сокращений в компаниях, прописан «очень туманно», и не в пользу
работников (Електронні Вісті (http://elvisti.com/node/114171). – 2012. –
16.07).
***
Государственная налоговая служба завершила первый этап
общественного обсуждения своего видения реформы налоговой системы,
начавшийся в середине июля. ГНС разослала экспертам и ассоциациям
первую обобщенную версию изменений в Налоговый кодекс и другие
законодательные акты.
Согласно графику, утвержденному министром финансов Юрием
Колобовым, обобщенный вариант реформы должны были обнародовать на
сайтах Минфина и ГНС до 1 августа. Однако в срок он так и не был
опубликован. «Мы были настроены на работу после официального
обнародования, чтобы внесение предложений обрело уже иной статус. Но,
видимо, кто–то тормозит этот процесс», – отмечает президент Союза
налоговых консультантов Леонид Рубаненко.
Предоставленный членам рабочей группы законопроект не очень
отличается от более ранней концепции. В ГНС не отказались от его
ключевых положений. Все также предлагается снизить ставку НДС с 20 % до
12 % на импорт/реимпорт товаров и услуг, а также электроэнергию, газ,
нефть и воду. Все остальные операции на внутреннем рынке будут
облагаться 7 % налогом. Под дополнительное налогообложение в 2 %
оборота (с 1 января по 1 июля 2013 года – 2,5 %) будут подпадать
практически все указанные выше операции, а также экспорт. По словам
заместителя главы совета Федерации работодателей Дмитрия
Олейника, по их расчетам, только эти нормы увеличат налоговую нагрузку
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на предприятия второго (сырьевые) и третьего передела (с высокой
добавленной стоимостью) на 20–30 %.
В ГНС все так же предлагают снизить нагрузку на фонд оплаты труда с
одновременным существованием прогрессивной шкалы налога на доходы
физических лиц. 10 % будет взиматься с доходов на уровне 1,4 минимальной
зарплаты (сейчас это примерно 1502 грн). С суммы выше этого показателя,
но не больше 10–кратного размера минимальной зарплаты, будет взиматься
15 %. А с более высоких доходов нужно будет платить 20 %. Социальную
льготу в размере прожиточного минимума для трудоспособных, которая с
2015 года была бы применима для всех плательщиков, решили оставить, в
частности, для матерей–одиночек, вдов, а также тех, кто воспитывает
ребенка–инвалида. Единый соцвзнос, как и было предложено первоначально,
составит 15 % для всех плательщиков.
В то же время законопроект содержит новые нормы, которые вряд ли
мог предложить бизнес, например возвращение к возмещению НДС
облигациями. Они будут выпущены на сумму налога за период до 1 января
2013 года. В пресс–службе ГНС утверждают, что это лишь один из вариантов
возврата налога, и его поддержал ряд предприятий. «Оформление возврата
НДС бумагами будет только на добровольной основе», – добавляют в пресс–
службе.
Не в полном объеме реализована идея ГНС о ликвидации всех
налоговых льгот. Предложено взимать НДС с операций по поставке
продуктов детского питания, технических средств реабилитации и легковых
автомобилей для инвалидов, национальных фильмов (и их демонстрации),
лекарственных препаратов, благотворительной помощи, книгоиздания.
Льгот, как по НДС, так и по прибыли, лишатся самолетостроители. Будет
ликвидирован специальный режим налогообложения в сельском, лесном и
рыбном хозяйствах. Налог на прибыль придется платить легкой
промышленности, машиностроению для агарного сектора, производителям
биотоплива, гостиницам. Но льготы по НДС останутся, в частности на услуги
образования, медицины, при импорте газа. Вернут НДС для зернотрейдеров,
при экспорте лома черных и цветных металлов, шкур.
Налоговики обещают, что любое предложение об отмене преференций
будет согласовано с профильным министерством. Окончательная версия
законопроекта ожидается к сентябрю. Федерация работодателей Украины
будет настаивать на том, чтобы имплементацию новых норм отсрочить
минимум
до
1
января
2014
года
(Mignews.com.ua
(http://www.mignews.com.ua/ru/articles/116280.html). – 2012. – 02.08).
***
Украине следует отменить упрощенную систему и ввести вместо
нее простые правила налогообложения с равными условиями для всех
предпринимателей. Об этом в комментарии для Kyiv Post заявил Владимир
Котенко, партнер украинского отделения крупной международной
аудиторской компании Ernst&Young.
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"Вместо того, чтобы создавать своего рода "внутренний оффшор" и
ненужную конкуренцию между общей системой налогообложения и так
называемой "упрощенной", лучше иметь одну систему, которая будет
одинаково проста для всех, что приведет к выходу бизнеса из тени", – сказал
Котенко.
Упрощенная система налогообложения появилась в Украине в конце
1990-го года как временное средство для малого бизнеса спастись от
коррупционной налоговой машины. Она предполагала, что мелкий
предприниматель будет платить небольшой фиксированный оброк и сдавать
простейшую отчетность, а взамен получит право работать на
низкоприбыльных высококонкурентных рынках. Но прошло 22 года, и эта
система до сих пор работает (правда, в несколько измененном виде).
Налоговая система позволяет даже крупным работодателям оформлять
свой штат наемных работников как бизнес-партнеров, которые работают на
"упрощенке". Вместо того чтобы оформлять их официально как штатных
сотрудников на общей системе налогообложения.
Работодатели довольны, ведь они не платят социальные налоги на
зарплату, сумма которых может колебаться от 36,76 % до почти 50 % суммы.
Тогда как "упрощенцы" платят лишь фиксированную сумму в районе
400 гривен в месяц.
Упрощенная система также позволяет компаниям переложить часть
своих доходов на частные лица, и они облагаются налогом от 5 % до 10 %,
что позволит избежать 15-17 % подоходного налога для физлиц или 21 %
процентов налога для больших компаний.
"Это лазейка, но я думаю, что она существует по объективным
причинам, – считает Котенко. – Жизнь сложна, и трудно предсказать все
возможные деловые и человеческие отношения и изложить их в законе".
Попытка отменить упрощенную систему в 2011 году во время
принятия
Налогового
кодекса
вызвала
массовые
протесты
предпринимателей. В результате систему изменили, но незначительно. С
одной стороны, "упрощенцев" заставили платить по более высоким ставкам.
Также ввели отдельные обязательные социальные взносы, чего раньше не
было. Взамен подняли верхнюю планку налогов. С начала 2012 года
использовать "упрощенку" могут частные предприниматели с прибылью до
3 млн грн в год и до 20 наемными работниками. 8 августа президент Виктор
Янукович подписал закон об увеличении верхней планки доходов до 20 млн
грн.
"Упрощенка" является преимуществом благодаря простоте, в отличие
от сложной налоговой системы. Согласно докладу Всемирного банка,
Украина занимает 181 место из 183 стран по простоте уплаты налогов. И
является мировым лидером по количеству обязательных платежей в год (135)
(Левый
берег
(http://economics.lb.ua/state/2012/08/10/165138_ernstyoung_sovetuet_ukraine.h
tml). – 2012. – 10.08).
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***
Реалізація чинних пропозицій щодо зміни системи оподаткування
АПК може призвести до втрат аграріїв у сумі близько 20 млрд грн.
Про це зазначили в асоціації Український клуб аграрного бізнесу
(УКАБ), проаналізувавши законодавчі пропозиції та концепції щодо зміни
податкового законодавства.
Як вважає віце-президент УКАБ Володимир Макар, зазначена сума є
своєрідним антирекордом за всі роки незалежності України. "Ще ніколи
раніше не було таких масштабних спроб щодо ревізії системи оподаткування
в АПК", – констатує Макар. За його словами, реалізація податкових новацій
разом з втратами від несприятливих погодних умов у 2012 році
(13,6 млрд грн за оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства
тільки за рахунок весняно-літніх втрат) призведе до тотальної збитковості
сектора.
"Прибутки всієї аграрної галузі у 2011 році склали менш як
26 млрд грн. Їх отримали 42,6 тис. підприємств і фермерів, що забезпечують
роботою 580 тис. осіб у сільській місцевості. У разі скасування пільг з ПДВ
більшість господарств стануть збитковими, і вже не йтиметься про розвиток,
а лише про можливість виживання", – наголошує Володимир Макар.
Експерти УКАБ зазначають, що серед питань, які найбільше турбують
аграріїв, є скасування галузевих пільг з ПДВ, передбачене концепцією
реформування податкової системи, запропоноване Державною податковою
службою (щорічні втрати аграріїв від такого кроку складуть понад
13 млрд грн), а також невідшкодований ПДВ при експорті зерна і технічних
культур, що вже передбачено Податковим кодексом (втрати становлять
близько 6 млрд грн щорічно). Крім цього, існують інші законодавчі
пропозиції, зокрема, проект закону про внесення змін до статті 209
Податкового кодексу України (щодо особливостей сплати податку на додану
вартість сільськогосподарськими підприємствами) з реєстраційним номером
10731 та інші.
Коментуючи наявність такої великої кількості пропозицій, Володимир
Макар зазначив, що вони йдуть врозріз з досвідом наших найближчих
сусідів. "Наприклад, Росія робить все для того, щоб зберегти і продовжити
термін дії податкових пільг для сільгоспвиробників в умовах вступу у СОТ,
при цьому не ставлячи під питання відшкодування ПДВ при експорті", –
зазначив фахівець. Він висловив сподівання, що аналогічна політика,
спрямована на формування довгострокових сприятливих умов роботи для
аграріїв, буде проводитися і в Україні (Українські аграрії заявили, що
податкові новації можуть позбавити їх 20 млрд грн доходів //
Корреспондент.net (http://ua.korrespondent.net/business/economics/1385410ukrayinski-agrariyi-zayavili-shcho-podatkovi-novaciyi-mozhut-pozbaviti-yih-20mlrd-grn-dohodiv). – 2012. – 20.08).
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***
Введение налога с оборота может навредить отечественному
товаропроизводителю. Об этом на пресс–конференции в «Главкоме» сказал
эксперт Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины
Сергей Кравченко, обсуждая новации налоговой реформы.
«По поводу внедрения налога с оборота, я считаю, что он на сегодня
вместе с НДС будет мешать развитию экономики, поскольку Украина и так
импортирует много товаров. Если мы введем одновременно два налога, то
импорт возрастет еще больше и навредит нашему внутреннему
товаропроизводителю. Мы станем страной изготовления сырья, а не
экспортером тех или других товаров», – отметил он.
При этом президент Союза налоговых консультантов Леонид
Рубаненко, наоборот, считает, что такой налог вводить надо. «Я за то, чтобы
пойти по этому пути. Первый этап – это одновременное существование НДС
и налога с оборота как его составляющей. Вторая стадия – полностью налог с
оборота, и уже третья – налог с продаж. Возможно, Украина так и сделает…»
– отметил Рубаненко.
«На последнем съезде Президент главным экономическим тезисом
назвал введение налога с оборота. Это доказательство того, что реформа
будет», – добавил он (Введение налога с оборота может быть
рискованным? // Главком: Новости политики и экономики
(http://glavcom.ua/news/88066.html). – 2012. – 07.08).
***
Новые поправки в Налоговый кодекс позволят налоговикам изымать
налоги авансом.
Правительство продолжает менять недавно принятый Налоговый
кодекс. Рада проголосовала за законопроект № 10224 с неприметным
названием «О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно
государственной налоговой службы и в связи с проведением
административной реформы в Украине)». На этапе между первым и вторым
чтениями в документ попали нормы, не имеющие ничего общего с
админреформой, главная из которых – усиление полномочий
Государственной налоговой службы (ГНС) Украины. Цель – ужесточить
контроль над уплатой налогов.
Если президент подпишет закон, у налоговой вновь появится право
требовать от предпринимателей уплату авансового платежа с налога на
прибыль. Это требование коснется предприятий с годовым доходом более
десяти миллионов гривен, а сумма аванса – не менее одной двенадцатой от
начисленных сумм налога за предыдущий год. Причем декларацию компании
будут подавать не ежеквартально, как это происходит сейчас, а раз в год.
По сути, Рада пытается узаконить уже сложившуюся в Украине
практику авансовых платежей, когда налоговики в добровольно–
принудительном порядке предлагают предпринимателям заплатить аванс по
налогу на прибыль. «Аргументация фискалов – надо наполнять
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государственный бюджет. А что получается? Мало того, что отсутствует
нормальное кредитование для пополнения оборотных средств, так еще и
государство, чтобы наполнить бюджет, будет требовать платить налоги
авансом», – возмущается руководитель секретариата Совета
предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский.
Если закон вступит в силу, то через полгода в Украине может
появиться еще две категории плательщиков единого налога – пятая и шестая
группы. В пятую группу попадут предприниматели–физические лица с
доходом не более 20 млн гривен (и до 20 наемных сотрудников). Для того
чтобы работать в шестой категории упрощенцев, доход юридического лица
не должен превышать те же 20 млн гривен, а вот штат работников может
быть от 20 до 50 человек.
Ставка единого налога для упрощенцев этих групп составит десять
процентов (если они не являются плательщиками НДС) или семь процентов
(если являются). При этом ювелирам предоставят право работать в двух
группах – третьей и пятой (сейчас можно только в третьей, а до недавнего
времени ювелиры вообще не могли работать по упрощенной системе).
Такое нововведение опрошенные предприниматели называют
реверансом тем представителям малого и среднего бизнеса, которые
продолжают критиковать новый налоговый режим, установленный для
«упрощенцев». «Учитывая условия налогообложения данных категорий,
предприятия фактически будут платить налог с оборота. Думаю, введение
двух дополнительных категорий «единщиков» – первый тест перед
пошаговым введением налога с оборота.
Такой налог намного легче администрировать», – считает
управляющий партнер аудиторской фирмы «Аксёнова и партнеры»
Елена Макеева.
Принятый парламентом закон затронул и критерии автоматического
возмещения НДС. Теперь НДС «автоматом» (то есть по ускоренной
процедуре) не вернут убыточным компаниям. По информации «Эксперта»,
сегодня в Министерстве финансов готовится проект закона о пересмотре
существующих критериев и требований к предприятиям–претендентам на
получение ускоренного НДС. В частности, коррекции могут подвергнуть
требования к средней зарплате компаний, получающих быстрый возврат
НДС (сейчас она должна составлять два с половиной размера минимальной
зарплаты).
Принятые поправки – лишь начало второго этапа налоговой реформы
действующей власти. Среди ключевых обсуждаемых идей – снижение ставки
НДС для внутренних производителей и отмена оставшихся налоговых льгот
(Четверта
Влада
(http://4vlada.net/politika–i–biznes/novye–popravki–v–
nalogovyi–kodeks–pozvolyat–nalogovikam–izymat–nalogi–avansom). – 2012. –
24.07).
***

Українців чекає справж ня подат кова революція.
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У липні в Міністерстві фінансів відбулася спільна з Державною
податковою службою презентація принципово нових для української
економіки і громадськості змін до системи оподаткування. Пропоновані
нововведення – феноменальні для нашої країни – такого українська
фінансова система ще не знала.
“Ці зміни реанімують стимулюючу функцію податків та сприятимуть
усуненню структурних диспропорцій в економіці. Це буде досягнуто загалом
за рахунок зниження діючих ставок основних податків. Так, ставка податку
на додану вартість з 20 % знизиться до 7–12 %., єдиний соціальний внесок – з
37–49 % до 15 %, податок на доходи фізичних осіб з 15–17 % до 10 % з
паралельним впровадженням прогресивної шкали», – пояснив заст упник

Голови ДПС України Андрій Ігнат ов.

Втім, поки даний документ тільки отримав статус законопроекту, а це
значить, що інформація, яка у ньому міститься може бути в процесі
доопрацювання змінена.
Найголовніше питання документа – реформування ПДВ. Зокрема, саме
цей податок ініціатори законопроекту планують змінити в першу чергу:
замість 20 % ставки буде стягуватися 12 % – при імпорті для усіх видів
послуг і галузей, які відносяться до природних монополій, і до 7 % – при
внутрішніх операціях.
“Більш висока ставка “імпортного» ПДВ може спричинити проблеми із
СОТ, оскільки згідно з Генеральною угодою з тарифів і торгівлі внутрішні
податки не повинні застосовуватися до імпортних товарів таким чином, щоб
створювати захист для національного виробника. А різниця у ставках
призведе саме до збільшення податкового навантаження на імпортну
продукцію та необхідності виплати компенсації іншим країнам – членам
СОТ, яких, за даними на лютий 2011 р., налічується 153″ – поясняють в ДПС.
А щоб компенсувати недоодержання податкових надходжень,
пов’язаних зі зменшенням ПДВ – податківці планують ввести податок з
обороту в розмірі 2,5 % при зниженні через півроку до 2 %. За попередніми
розрахунками, введення податку з обороту за внутрішніми операціями може
принести до бюджету близько 36 млрд. грн., за експортними – майже
18 млрд. грн. Ще 24,5 млрд. грн., вважають податківці, буде зекономлено за
рахунок бюджетного відшкодування ПДВ.
Реформування не торкнеться податку на прибуток, проте всі пільги
щодо нього також запропоновано скасувати. А це – ще додатковий плюс до
бюджету (понад 3,1 млрд. грн.). “Розрахунок втрат і приросту виконано
прямим підрахунком, тобто без урахування змін обсягу і структури ВВП.
Такий підхід є виправданим для прогнозування дохідної частини бюджету в
2012 і 2013 рр. При цьому всі розрахунки виконано за песимістичним
сценарієм», – зазначається в обґрунтуванні документа про зміни у податковій
сфері.
Надалі вже з 2014 р. у ДПС очікують, що реформа ПДВ на 80 %
зменшить тіньовий сектор економіки за допомогою податкових
оптимізаторів. Тому приріст надходжень до бюджету за рахунок різкого
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зростання частини доданої в вартості може сягнути близько 40 млрд. грн. на
рік. Взагалі, за оцінками податківців, обсяг тіньової економіки України
становить 350 млрд. грн. на рік.
Міфи та реальність
Втім, поки що запропоновані зміни в головній артерії державних
фінансів викликають ентузіазм тільки у податківців і чиновників. Експерти і
самі бізнесмени оцінюють запропоновані нововведення вкрай стримано і
обережно. Наприклад, законопроект містить норми про повернення до
відшкодування ПДВ – облігаціями. Вони будуть випущені на суму податку за
період до 1 січня 2013 року. “Це може породити таку ж корупційну схему, як
і повернення ПДВ» – вважає один з бізнесменів, що займається експортом
зерна.
Втім, у прес–службі ДПС запевнили, що поки приводу для
занепокоєння немає – облігації – лише один з варіантів повернення податку, і
застосовуватиметься лише за згодою підприємств. Викликає питання і
введення податку з обороту. На думку Леоніда Козаченко, голови ради
підприємців при Кабінеті міністрів, такий податок не буде ефективний,
оскільки в результаті податкове навантаження на бізнес збільшиться – крім
ПДВ, податку з прибутку з’явиться і податок з обороту.
“Це призведе до зайвої бюрократії для підприємців та зайвої роботи
податкових органів – адже їм потрібно буде проконтролювати сплату ще
одного податку підприємствами. Це буде складно зробити “, – вважає юрист

Лев Пащенко.

Аналогічної думки дотримується і президент Американської т оргової
палат и Хорхе Зукоскі – він вважає, що паралельне адміністрування ПДВ та
податку з обороту ускладнює фіскальну систему і, незважаючи на зниження
ставки ПДВ, негативно вплине на бізнес. До того ж, з податку з обороту
будуть авансові платежі. Крім того, бізнес буде нести втрати і при сплаті
збору в 3 % при купівлі безготівкової валюти. Побоюються експерти і різних
маніпуляцій, які пов’язані зі зниженням ПДВ.
“Є питання щодо зниження ПДВ для природних монополій –
водоканалів, теплових мереж, постачальників електрики, газовиків … Тільки
уявіть собі які рахунки буду висилати вам ті ж монополісти у ЖКГ, адже
вони зацікавлені в зменшенні ПДВ», – переконаний член робочої групи з
питань ЖКГ, що побажав зберегти анонімність.
За його словами, підприємства ЖКГ заради зменшення ПДВ можуть
піти на зловживання – завищувати обсяги поставок своїх послуг.
“Монополістів в ЖКГ вкрай складно проконтролювати – там дуже старі
інженерні комунікації, аудит не проводився, реальних втрат не знає ніхто,
тому тут можуть бути будь–які маніпуляції», – розмірковує експерт.
Тим не менше, у запронованих змінах експерти знаходять і плюси.
Наприклад, суттєві поправки до оподаткування праці допоможуть
легалізувати зарплати. Нагадаємо, пропонується скоротити ставку
нарахувань на фонд оплати праці з існуючих 32,6–49,7 до 15 % – з
роботодавця, 3,6 % – з працівника з пропонованим розподілом ставки
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єдиного соціального внеску між роботодавцем (50 %) і працівником ( 50 %)
(15 % + 3,6 %) / 2).
Іншими словами, роботодавцям пропонується відносити на собівартість
продукції не 32,6 % від Фонду оплати праці, а 9,3 %. “Зменшення
податкового навантаження на оплату праці буде стимулювати бізнес
позбавлятися від практики чорних зарплат. Можливо, бізнес навіть перейде
на повністю білі схеми», – говорить Лев Пащенко.
Правда, поки юрист зазначає – це всього лише припущення. Остаточні
висновки можна буде робити, коли документ буде повністю допрацьований.
А ось зернотрейдер, з яким довелося поговорити ТСН.ua, вважає, що змусити
бізнес в Україні працювати “по–білому» буде вкрай важко.
“Частково все, що зараз відбувається – це спроба сподобатися
електорату напередодні виборів. Тому, я б не став вірити на слово нашим
чиновникам зараз. Але навіть якщо податківці знизять податкове
навантаження, в тому числі і на оплату праці, бізнес навряд чи ризикне
показати все перед фіскальними органами. Занадто велика у наших
підприємців недовіра до державної системи» – резюмує аграрій
(zakarpatpost.net
(http://zakarpatpost.net/2012/08/07/українців–чекає–
справж ня–подат кова–р/). – 2012. – 07.08).
***
В Україні планують додати податок з обороту в розмірі 2,5 %,
незважаючи на те, що вже діють податки на додану вартість і
прибуток. Про це йдеться у фіскальній реформі, яку ДПС недавно
анонсувала, повідомила голова Всеукраїнського об’єднання малого та
середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан.
– Передбачається разом з податком на додану вартість, ставки за яким
знизять, введення податку з обороту. Враховуючи, що залишається податок
на прибуток, це буде унікальна країна. Не знаю якоїсь іншої, де були б
одночасно три ці податки, – відзначила вона.
За словами експерта, в реформі є також і позитивні моменти, які
полягають в тому, що чиновники визнали низку негативних моментів у
чинній податковій системі. Держслужбовці усвідомили, що Податковий
кодекс шкідливий для бізнесу та економіки України.
Нагадаємо, проект фіскальної реформи передбачає, крім іншого,
зниження ставки ПДВ з нинішніх 20 до 12 % і до 7 %. Також Податкова
пропонує підвищити мінімальну зарплату до 2 тисяч гривень (Від і До
(http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/ukrains_komu_biznesu_zagrozhue_e_
odin_podatok/). – 2012. – 26.07).
***
Підприємці проти податку на додану вартість та хочуть, аби
існував єдиний податок. Про це під час круглого столу Об’єднаної опозиції
"Мале та середнє підприємництво" сказала голова ВО "Фортеця"
Оксана Продан.
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Аналізуючи проект програми Об’єднаної опозиції, вона підкреслила,
що як у цій програмі, так і серед вимог підприємців є 7 обов’язкових
податків, які мають бути для малого та середнього бізнесу. Але все ж таки і
певні відмінності. "Тепер нам залишилося ці 7 податків всередині
опрацювати так, щоби вони відповідали інтересам бізнесу", – підкреслила
Продан.
Зокрема, за її словами, підприємці проти податку на додану вартість.
"У програмі опозиції передбачається збереження податку на додану вартість.
Ми, малий та середній бізнес, вважаємо, що нам цей податок не потрібен. Ми
проти ПДВ", – пояснила вона.
Крім того, представник підприємців підкреслила, що податок на землі
та податок на нерухомість, які передбачені у програмі опозиції, варто
об’єднати в один: "Це повинен бути один податок, бо земля це і є
нерухомість і не треба двічі з одного й того самого брати гроші". Також, на її
думку, обов’язковим є те, щоб в програмі опозиції було сказано про єдиний
податок.
"Насправді, якщо ми з одного боку хочемо швидшого реформування
системи, то підприємці ніколи не зможуть у швидкому режимі сплачувати
податок на прибуток. У той же час, єдиний податок повинен бути завжди у
будь-якій країні, яка хоче стимулювати розвиток підприємництва", –
пояснила Продан (Bukinfo (http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=26670).
– 2012. – 18.07).
***
Предприниматели Луганщины нашли в Таможенном кодексе много
спорных вопросов.
О том, что через два с лишним месяца после вступления в силу нового
Таможенного кодекса спорных вопросов все еще очень много, говорили
участники заседания общественного совета при Луганской таможне.
Среди приглашенных – представители крупных предприятий
Луганской области, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.
По словам в.и.о. заместителя начальника Луганской таможни
Вячеслава Борака, на сегодня предпринимают все необходимые меры, чтобы
процедура оформления таможенных документов не затягивалась:
«Мы приняли решение приурочить к этому заседанию и заседание
Клуба крупных налогоплательщиков. Луганская таможня настроена на
конструктивное взаимодействие с предприятиями и исключает формальный
подход к вопросам, которые могут возникать при текущей работе, связанные
с таможенным контролем и таможенным оформлением. Один из путей
решения таких вопросов – предусмотренная новым таможенным кодексом
процедура электронного декларирования и получение предварительного
решения по классификации и определения страны происхождения товаров»,
– подчеркнул Вячеслав Борак.
Вопросы, вынесенные на обсуждение, касались порядка получения
статуса уполномоченного экономического оператора, а также специалистами
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таможни были разъяснены особенности методологии определения
таможенной стоимости при осуществлении внешнеэкономических операций,
прописанные в новом таможенном кодексе.
Кроме того, на сегодняшнем заседании было объявлено о том, что
количество членов общественного совета при Луганской таможне
увеличилось – новыми членами стали Международная Ассоциация
автомобильных перевозчиков, федерация работодателей Луганской области и
один из самых крупных субъектов ВЭД Луганской области – ООО
«Рубежанский картонно–тарный комбинат».
Руководство общественного совета при Луганской таможне обратилось
ко всем субъектам ВЭД – в случае возникновения проблем, касающихся
ведения внешнеэкономической деятельности, процедуры оформления
таможенных документов, информировать общественный совет (EastKorr –
Восточный
корреспондент
(http://www.eastkorr.net/ekonomika/predprinimateli–luganshchiny–nashli–v–
tamozhennom–kodekse–mnogo–spornykh–voprosov). – 2012. – 08.08).
***
В 2013 году в Украине могут внедрить еще один налог – с оборота. …
К упрощению налогообложения стремятся и авторы украинской концепции
налогового реформирования. Впрочем, достичь этого в Украине хотят посвоему. Немного деталей. Налоговики предлагают снизить 20-процентную
ставку НДС до 7–12 %. Вместо этого в качестве компенсатора для бюджета
предлагают внедрить налог в размере 2–2,5 %. Новый налог будут платить
покупатели, приобретая любой товар или услугу. Инициаторы этой идеи
рассчитывают, что система налогообложения для бизнеса и граждан станет
проще. Впрочем, это еще вопрос. Не очень понятно, в чем именно
происходит обещанное упрощение, ведь вместо одного налога появляется
два. Конечно, можно допустить, что введение нового налога поможет решить
проблему с коррупционным НДС. Но полностью ли, если проблемный налог
все равно остается?
Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при
Кабинете Министров Украины:
– На сегодня налог с оборота действует для малого бизнеса, который
работает по упрощенной системе налогообложения. Фактически его платит
около миллиона предпринимателей, и в данной сфере он действует успешно.
Впрочем, в других сферах, к сожалению, положительных примеров
использования нет. В мире всего одна-две страны пробуют применять в
системе налогообложения параллельно НДС и налог с оборота, но такой
подход не оправдывает ожидание. Иными словами – он не эффективен. На
мой взгляд, нельзя параллельно применять НДС и налог с оборота, потому
что бизнес кроме этого платит и налог на прибыль. То есть в сумме – целых
три налога. Проконтролировать их полную уплату будет очень сложно.
Лучше использовать опыт ЕС: там вводят не новые налоги, а меняют систему
ставок. Поэтому и не слышно нигде, что против французского или немецкого
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чиновника завели дело за коррупционные деяния, например, с НДС. В
Украине эта проблема есть, и она не исчезнет с введением налога с оборота,
потому что НДС как налог остается...
Татьяна Зацерковная, заслуженный экономист, член совета Союза
аудиторов Украины и общественных советов при Государственной
налоговой службе и Министерстве финансов Украины:
– Для плательщика налога налог с оборота – не плохо, потому что его
легко рассчитывать и платить. Государство он также устраивает, потому что
обороты торговли более-менее прогнозируемы, значит прогнозированными
становятся и доходы бюджета. Однако существует одно “но”. Внедрять налог
с оборота нужно взамен НДС, или налога на прибыль. Иначе упрощения
налоговых правил не будет. То есть нужно дать простой налог вместо
сложного. Насколько я поняла из концепции реформирования налоговой
системы, речь идет только о введении дополнительного налога с одинаковой
ставкой для всех. Но для всех отраслей бизнеса такая ставка не может быть
единой, ведь есть разные отраслевые приоритеты развития, да и
рентабельность предприятий разная. Я считаю, нужно отменить НДС или
налог на прибыль – и только потом вводить оборотный налог. Давайте
посмотрим, что такое налог с оборота – это тот же налог с дохода.
Действующий налог на прибыль и налог с оборота имеют одинаковый
предмет налогообложения – доход. Зачем платить дважды? Если это
замечание разработчики не учтут, то дополнительный налог ударит по
кошельку потребителей и бизнеса. Ведь последний закладывает все расходы
в конечную стоимость продукции. Возможно, понимая этот риск, авторы
инициативы реформирования налогового законодательства параллельно
предложили снизить ставку НДС, чтобы таким образом не допустить
стремительного роста цен для потребителей…
Наталья Кожевина, председатель совета Всеукраинского
профсоюза работников малого, среднего бизнеса “Єднання”:
– На примере малого и среднего бизнеса убедились, что налог с
оборота немного больший, но он делает организацию работы четкой. Как он
отразится на деятельности крупных предприятий – сложно сказать. Но
однозначно одно: налог с оборота будет эффективным, если параллельно
отменят коррупционный НДС. Кроме того, нужно решить еще одну
проблему. Сегодня отношение к бизнесу априори негативное: чиновник
всегда прав, а учредитель бизнеса или человек – бесправен. Поэтому
внедрение налога с оборота должно сопровождаться жестким наказанием
разных проявлений чиновнического волюнтаризма, тогда – прогресс будет.
Сергей Прохоров, первый вице-президент УСПП:
– Вокруг введения этого налога продолжается напряженная дискуссия.
Налог с оборота поможет побороть коррупционные схемы с НДС, потому что
размер налога могут снизить до 7 %. То есть налог станет меньше, и соблазн
зарабатывать на нем отпадет. Зато небольшой налог с оборота в размере 2–
2,5 % позволит наполнять бюджет: государственная казна получит в год
дополнительно около 50 миллиардов гривен. Параллельно предлагается
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повысить вдвое среднюю зарплату и снизить единый социальный взнос,
чтобы население не почувствовало ценовой удар по своим доходам
(Укррудпром
(http://www.ukrrudprom.ua/digest/Ukraintsev_oblogat_eshche_odnim_nalogom.
html). – 2012. – 02.08).
***
Согласно обнародованным данным Госказначейства, в июле в общий
фонд бюджета поступило 18,92 млрд грн. Это минимальный показатель с
начала года, не считая традиционно слабого января, когда поступления по
налогам и сборам составили 18,09 млрд грн…
В Гостаможне пока не обнародовали свои данные за июль, а
фискальные показатели Государственной налоговой службы (ГНС) оказались
тревожными. Из них следует, что за семь месяцев налоговики направили в
бюджет лишь на 5,5 % больше налогов, чем за тот же период прошлого года.
Эти темпы роста вдвое ниже роста доходов государственного бюджета в
целом – 10,5 %. В частности, поступления по налогу на прибыль выросли
всего на 4 %, а НДС – на 1,3 %...
Даже в условиях прекращения роста налоговых сборов (5,5-процентные
темпы идентичны промышленной инфляции на уровне 5,7 %) в
правительстве способны обеспечить рекордные поступления в отдельные
месяцы. В июне доходы общего фонда бюджета подскочили на 50,7 % (до
26,19 млрд грн). Среди причин эксперты называют административное
давление на бизнес в части уплаты авансовых платежей по налогу на
прибыль и, возможно, очередное перечисление НБУ в госбюджет
превышения доходов над расходами. Исполнительный директор
"Европейской бизнес ассоциации" Анна Деревянко говорит, что
административный ресурс применяется к предпринимателям стабильно:
"Чиновники не отступают и не дают бизнесу вздохнуть". Именно в июне
правительству остро требовались средства. На этот месяц пришлись
крупнейшие в нынешнем году выплаты государства по внешнему долгу – на
$1,8 млрд. В результате рост отчислений в июне, как следствие, привел к их
падению в июле, считает старший экономист центра "CASE-Украина"
Владимир Дубровский.
Ситуация в августе должна выровняться, но темпы роста сбора налогов
продолжат снижение. Директор департамента Института бюджета и
социально-экономических исследований Артем Рудык говорит, что рост
доходов в этом году замедлился по сравнению с предыдущими годами, и это
является свидетельством охлаждения экономики. "Прирост в течение этого
года на уровне 13-20 % – неестественный. Когда экономика стоит, доходы
бюджета не могут расти, – полагает господин Дубровский. – В долгосрочном
периоде такой рост не обеспечить, только временно, но потом все равно
будет спад. Поэтому стоит ожидать сокращения доходов, или ради
положительной статистики власть задушит экономику" (thekievtimes.com
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(http://thekievtimes.com/authority/7224-vlast-pod-vybory-vydoila-biznes-posamoe-ne-mogu.html). – 2012. – 07.08).
***
Инвесторов пугает не столько нестабильность в экономике, сколько
коррупция и административное давление на бизнес. В Украине бизнес платит
колоссальный "коррупционный налог", который в общей сумме превышает
все легальные налоговые платежи.
Об этом заявила Н.Королевская, глава Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и
предпринимательства, комментируя данные Европейской Бизнес
Ассоциации (European Business Association), согласно которым в третьем
квартале индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился.
В комментарии Н.Королевская отмечает, что треть опрошенных
представителей иностранных компаний, работающих в Украине, считают,
что качественных изменений инвестиционного климата после президентских
выборов в стране не произошло. Инвесторы отмечают, что в Украине
улучшилась ситуация с возмещением НДС, но продолжают ухудшается
процесс упрощения таможенных процедур и техническое регулирование.
"И внутренних, и внешних инвесторов пугает не столько
нестабильность в экономике, сколько коррупция и административное
давление на бизнес, – отметила Н.Королевская. – Вместо обещанных реформ,
бизнес получил разгул коррупции и беспрецедентное давление со стороны
административных органов...
…Коррупция загоняет бизнес в тень, где уже находится свыше 45 %
экономики. Теневой сектор, составляющий ежегодно порядка 40 млрд. долл.,
сопоставим с общей суммой иностранных инвестиций, вложенных в нашу
страну".
По мнению главы парламентского комитета, бизнес готов
инвестировать в Украину. "Но для этого должна быть гарантия прав
собственности, ответственность чиновников за принимаемые решения и
равные условия работы для предприятий всех форм собственности, – считает
Н.Королевская. – Инвестиции возродятся только при одном условии: весь
бизнес работает в равной, конкурентной среде" (Материал форума на
МЕТЕ (http://forum.meta.ua/viewtopic.php?t=139224), тема: В Украине
бизнес платит колоссальный коррупционный налог. – 2012. – 04.08).
***
Налоговые каникулы обернулись троекратным увеличением налогов.
В этом году предприниматели заплатили втрое больше налогов, чем в
предыдущем. Так «замечательно и удивительно» работает новая
«упрощенка». Всего 1,8 миллиарда, что на 1,2 миллиарда больше чем в 2011.
Но это лишь статистика, а экономика?
На самом же деле, общаясь с представителями малого бизнеса можно
почерпнуть тревожные факты и тенденции, которые свидетельствуют о
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другой природе такого «бюджетного оживления». Предприниматели
отмечают, что их общественные лидеры так и не довели миссию налогового
майдана до конца. В сути требований предприниматели была очень важная
социально-экономическая, даже макроэкономическая норма: «что взамен
налогов?». Бизнес-климат? Где он? Где кредитные линии для малого
предпринимательства, где обещанная дерегуляция, программа развития
самозанятости, новая инфраструктура поддержки МСБ, где обещанное
глобальное
«упрощение»?...
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2012/08/21/638594/). – 2012. – 21.08).
***
Концепція реформування податкової системи зокрема передбачає
зниження ставки ПДВ з 20 до 7-12 % і єдиного соціального внеску – з 37-49
до 15 %. Але основною “родзинкою” концепції є пропозиція введення
податку з обороту в розмірі 2,5 %. Цей пункт викликав бурхливу реакцію
експертів і бізнес-середовища.
“Якщо будуть зменшені ставки ПДВ, то в першу чергу з арени піде
велике прагнення бізнесу на ПДВ як податку. Маються на увазі схеми
ухилення від оподаткування, схеми псевдо експорту тощо. І податківцям
робити бізнес на ПДВ”, – каже президент Союзу податкових
консультантів Леонід Рубаненко.
У необхідності реформування податкового законодавства переконалися
й учасники ринку електронної комерції, що на практиці відчули, як з
чинними законами можна умить перетворитися з сумлінного платника
податків на злочинця. Зрештою, довелося доплачувати та вибачатися.
За реформу й представники іноземного бізнесу в Україні
Однак, як виявляється, зовсім не таку, як пропонують податківці.
Зокрема ідею податку з обороту різко розкритикували у Європейській бізнесасоціації та Американській торговій палаті. На думку фахівців, його введення
навпаки зажене в “тінь” додаткову кількість низькорентабельних
підприємств. А також погіршить й без того непривабливий інвестиційний
клімат в країні.
“Податок з обороту пропонується ввести паралельно з податком на
додану вартість. І ми виступаємо проти цього. Адже адміністрування ПДВ не
спрощується, а навпаки ускладнюється”, – повідомив член Податкового
комітету Американської торгової палати Тарас Коваль.
За словами експертів, у світі зазначений податок з обороту і ПДВ
одночасно не застосовуються. Натомість, у провідних країнах діє
персональна відповідальність податківців за нанесені бізнесу збитки. У той
час як в Україні помилки податківців компенсують із державного бюджету.
Що, як наголошують фахівці, слід давно було б змінити.
“Така практика дуже ефективно діє в Європі, США. Там податківець
ніколи не зробить того, в чому він не впевнений. Не виконуватиме вказівок
зверху якимось чином зашкодити підприємству, заблокувати йому рахунки
тощо. Він цього не зробить, бо знає, що потім із власної кишені
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відшкодовуватиме збитки”, – зауважив голова Ради підприємців при Кабміні
Леонід Козаченко.
Ще одна спірна пропозиція – введення 3 %-го збору до Пенсійного
фонду при купівлі іноземної валюти. Як переконані в Європейській бізнесасоціації, подібне нововведення ризикує в черговий раз “вдарити” по
гаманцях усіх українців. Адже бізнес ці додаткові витрати перекладе саме на
споживачів (Відголос.com (http://vidgolos.com/172759-eksperti-ta-biznes-vididej-podatkovoyi-ne-v.html). – 2012. – 13.08).
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