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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной государственной регистрации представителями малого и среднего бизнеса баз персональных
данных, ведение которых связано с обеспечением и реализацией
трудовых отношений.
Законопроект предлагает устранить пробелы, выявленные в ходе
применения закона с 1 января 2011 года. Предлагается, в частности,
сменить сферу действие закона «О защите персональных данных»,
в том числе определив, что его действие распространяется на все
действия по обработке персональных данных, а не только в базах
персональных данных. Документ также предлагает урегулировать
вопрос трансграничной передачи персональных данных, определить
случаи передачи персональных данных в другие страны. В частности,
как отмечается, надлежащий уровень защиты персональных данных
предоставляют страны Европейского экономического пространства,
а также страны, подписавшие Конвенцию Совета Европы о защите
лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных,
поэтому передача данных в эти страны разрешается.
Кроме этого, законопроект расширяет основания для обработки персональных данных (согласие на обработку и на основании
закона), а именно: на основании заключения и исполнения сделки,
стороной которой является субъект персональных данных, или которая заключена в его пользу, защита жизненно важных интересов
субъекта персональных данных и другие. Законопроектом также
отменяется требование регистрации баз персональных данных членов общественных, религиозных организаций, профессиональных
союзов и политических партий.
Проект расширяет права субъектов персональных данных, в частности, на запрет обработки своих персональных данных, внесение
оговорок в отношении обработки своих персональных данных, обжалования обработки персональных данных и отзыва согласия на такую
обработку (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua/2012/09/06/646398/).
– 2012. – 06.09).
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***
Верховная Рада намерена разрешить ведение предпринимательской деятельности без получения соответствующего разрешения органов пожарной безопасности. За принятие законопроекта №10529-1 в первом чтении проголосовали 232 депутата при
минимально необходимых 226.
Предполагается, что начало предпринимательской деятельности
или начало использования объектов недвижимости будет осуществляться на основании зарегистрированной декларации соответствия
материально-технической базы требованиям законодательства по
вопросам пожарной безопасности.
Также Кабмин (автор законопроекта) предложил лишить органы
надзора в сфере гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности права самостоятельно принимать решения о частичном или
полном приостановлении (закрытии) предприятия.
Законопроектом предусматривается отнесение функций относительно принятия решения о частичном или полном приостановлении работы предприятия в компетенцию административного суда,
который будет рассматривать данный вопрос только при наличии
нарушений, создающих угрозу жизни или здоровью людей.
При этом для субъектов с высокой степенью приемлемого риска
для начала деятельности необходимо наличие положительного заключения по результатам экспертизы противопожарного состояния предприятия, объекта или помещения, экспертизы технических условий
(Версии.com (http://www.versii.com.ua/news/262416/). – 2012. – 07.09).
***
Государство будет поддерживать инвестиционные проекты
в приоритетных отраслях экономики, которые будут способствовать увеличению количества рабочих мест. Это предусмотрено законом о стимулировании инвестиционной деятельности в
приоритетных отраслях экономики, который был поддержан 251
народный депутат.
Законопроектом определяется, что инвестиционный проект для
предоставления государственной поддержки должен быть одобрен
Кабинетом Министров Украины. Кроме того, предусмотрено, что
сметная стоимость проекта для крупного бизнеса должен составлять
3 млн евро, для малого – 500 тыс. евро. Результатом реализации такого
проекта должно быть создание 25 рабочих мест для малого бизнеса,
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150 – для крупного. При этом заработная плата рабочих должна быть
минимум в 2,5 раза выше минимальной.
Документ также предусматривает прекращение государственной
поддержки инвестпроектов в случае, если в течение 2 лет не будет
создан определенного количества рабочих мест, не будет достигнута
соответствующая заработной платы (TopMedia (http://topmedia.com.
ua/news/show/2012-09-06/28748_gosudarstvo-reshilo-pomoch-biznesusozdat-novye-rabochie-mesta). – 2012. – 06.09).
***
Президент України Віктор Янукович дав низку доручень Уряду
та місцевій владі за результатами Всеукраїнської наради з питань
підтримки реального сектору економіки, яка відбулася у Дніпропетровську.
Глава держави, зокрема, доручив Прем’єр-міністру Миколі Азарову проаналізувати ефективність застосування суб’єктами господарювання податкових стимулів розвитку економіки, які передбачені
Податковим кодексом України. Також Президент доручив тримати на
контролі вчасне відшкодування підприємствам ПДВ.
Віктор Янукович, крім того, наголосив: Уряд має розробити ефективні механізми подолання структурних деформацій у різних галузях
промисловості, передбачивши випереджаючий розвиток галузей, які
виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості.
Особливу увагу Президент звернув на необхідність забезпечення
захисту національного виробника на внутрішньому та зовнішніх ринках.
Згідно з дорученням Президента, профільні міністерства мають
також розробити механізми державної підтримки сільгоспмашинобудування та створення нових, конкурентоспроможних зразків техніки, а також вжити заходів щодо збільшення закупівель вітчизняної
техніки.
Місцевій владі у процесі розробки програм соціальноекономічного розвитку регіонів Віктор Янукович доручив передбачити заходи з підтримки розвитку виробництва та стимулювання споживання вітчизняної продукції з високою часткою доданої вартості.
Глава держави також доручив Уряду активізувати роботу в
питаннях виробничої кооперації з Росією (Офіційне Iнтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/
news/25308.html). – 2012. – 11.09).
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***
Президент призывает губернаторов вывести зарплату из тени
Председатели областных государственных администраций
должны приложить максимум усилий для вывода из тени заработной платы. Об этом во время заседания Комитета по экономическим
реформам сказал Президент Украины Виктор Янукович (TopMedia
( http://topmedia.com.ua/news/show/2012-09-06/28744_ prezidentprizyvaet-gubernatorov-vyvesti-zarplatu-iz-teni). – 2012. – 06.09).
***
29 сепня 2012 року Уряд схвалив підготовлений Мінекономрозвитку проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів
дозвільного характеру», який розроблено на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ.
Законопроект враховує пропозиції Міжнародної фінансової корпорації, Європейської бізнес-асоціації, зауваження підприємців. Про
це повідомляє Урядовий портал.
Прийняття законопроекту дозволить суттєво зменшити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання, упорядкувати кількість
документів дозвільного характеру, узгодити норми окремих законів.
З прийняттям законопроекту майже вдвічі зменшиться навантаження дозвільних процедур на бізнес за рахунок простого скасування дозвільних документів. Закладено правові механізми, спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження
зайвих та обтяжливих адміністративних процедур. Проект містить
норму, відповідно до якої обов’язок одержання погоджень, висновків
та інших документів, які передують отриманню документа дозвільного характеру, буде покладено на дозвільний орган, що оформляє
документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Зокрема, пропонується скасувати «Сертифікат якості зерна та
продуктів його переробки», який не застосовується в Європі, заважає
нормальній роботі зернового ринку. Буде скасовано ряд дозволів,
які видаються санітарно-епідеміологічною службою, значно обмежено сферу застосування дозволів ветеринарної служби, знято зайві
дозвільні перешкоди для бізнесу, які пов’язані з охороною культурної
спадщини, операціями з відходами тощо.
6

Безпека підприємництва, 2012, № 4

Правові основи розвитку підприємництва...

Також Уряд схвалив проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Мета проекту – встановлення на законодавчому рівні відповідальності посадових осіб контролюючих органів за недотримання ними порядку
здійснення державного нагляду (контролю). Пропонується введення
норми щодо звільнення після третього порушення посадових осіб
контролюючих органів за рішенням суду та заборони «контролерам»
три роки займати посади в державних органах за недотримання ними
процедури здійснення державного нагляду (контролю), передбаченої
Законом України.
Крім того, Урядом схвалив проект Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання. Законопроектом пропонується, зокрема, введення таких норм: проведення лише планових
комплексних перевірок суб’єктів господарювання не частіше одного
разу на рік; обґрунтованість ужитих органом державного нагляду
(контролю) заходів реагування щодо суб’єктів господарювання має
бути підтверджена судом. Реалізація положень запропонованого
проекту Закону сприятиме поліпшенню умов ведення господарської
діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу та
зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів господарювання.
Дані законопроекти спрямовані на покращення умов ведення
бізнесу в Україні (Інформаційне агентство «RegioNews» (http://
regionews.com.ua/node/56846). – 2012. – 30.08).
***
Национальный банк Украины пошел навстречу предпринимателям, предоставив им возможность использовать электронные
таможенные декларации для покупки валюты с целью выполнения
внешнеэкономических контрактов. Об этом рассказал директор департамента таможенного контроля и оформления
Гостаможслужбы Сергей Семка.
По словам С. Семки, сегодня 11% экспортных иностранных деклараций оформляется в электронном виде.
Он также выразил уверенность в том, что таможня сумеет до
конца года выйти на ранее запланированный показатель оформления
50% деклараций в электронном виде.
7
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В свою очередь, сопредседатель комитета по вопросам таможенной политики Американской торговой палаты Игорь Даньков сообщил, что, к сожалению, пока электронный документооборот не работает в полную силу (Минфин.com.ua (http://minfin.com.
ua/2012/09/10/648070/). – 2012. – 10.09).
***
Государственная налоговая служба Украины завершила проект по созданию единого веб-портала. Теперь сайты налоговых
служб страны интегрированы в единое целое. Это поможет налогоплательщикам получать унифицированные услуги, легко ориентироваться в информационном пространстве.
На этом сайте налоговые службы всех 27 регионов имеют свои
странички.
Адаптированная к потребностям налогоплательщиков страница
имеет не только современный дизайн, но и содержит много полезной
информации, а также знакомит с главными событиями и новостями
налоговой службы региона.
Налоговое законодательство представлено по категориям: «юридическим лицам», «физическим лицам», «самозанятым лицам».
Кроме
того,
на
новом
интернет-ресурсе
размещен
кодифицированный текст Налогового кодекса, а также календарь,
который информирует о дате предоставления отчетности и сроках
уплаты налогов и сборов.
Сервис «Единая база налоговых знаний» поможет получить актуальные разъяснения норм Налогового кодекса, а раздел
«Аккредитованный центр сертификации ключей» позволяет узнать
все аспекты получения бесплатной цифровой подписи.
Для желающих проверить надежность своего делового партнера функционирует электронный информационный сервис «Узнай
больше о своем бизнес-партнере» (Николаевские новости (http://
www.niknews.mk.ua/2012/09/11/nalogoviki-pomogut-nikolaevskimpreprinimateljam-proverit-nadezhnost-ix-biznes-partnerov/). – 2012. –
11.09).
***
Створення міжнародної системи обміну інформацією про
податкові злочини стане одним з завдань засідання Координаційної
ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань дер8
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жав – учасниць СНД (КРОПР), яке відбудеться наприкінці вересня
цього року в Одесі. Про це заявив Перший заступник Голови ДПС
України – начальник податкової міліції Андрій Головач.
«Нинішнє засідання КРОПР, яке відбудеться в Україні, ми вперше
проводимо у новому форматі, – сказав А. Головач. – Для участі ми
запрошуємо не лише постійних учасників ради, а й представників відповідних органів країн ЄС, інших європейських держав, Азії, Європолу та ОЕСР».
За словами Андрія Головача, питання спільної системи безпеки
сьогодні, з огляду на світову економічну ситуацію, є вкрай актуальним. «Світова економічна криза наочно продемонструвала, що економіки різних країн є взаємозалежними. Тому відсидітися у стороні
нікому не вийде – з організованою міжнародною економічною злочинністю потрібно боротися разом», – підсумував начальник податкової міліції.
КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності.
КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію
у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки
(ВИННИЦА.info (http://www.vinnitsa.info/news/pro-podatkovi-zlochinivinnichan-znatime-ves-snd.html). – 2012. – 11.09).
***
Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» у партнерстві з Державним агентством з питань науки,
інновацій та інформатизації України провели круглий стіл „Підприємство 2020: інновації й технологічна готовність” у рамках
стратегічної ініціативи «Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві». Генеральний партнер Ініціативи 2020 – компанія «Метінвест». Партнер напряму «Інновації й технологічна готовність» –
компанія МТС.
За даними звіту Всесвітнього економічного Форуму про глобальну
конкурентоспроможність, 2011 року, за категорією «інновації», Україна посіла 89-е місце серед 133 країн проти 82-го місця у 2010. Такі
цифри є сигналом як для країни, так і для бізнесу щодо необхідності
докорінно змінювати ситуацію, оскільки сьогодні найуспішнішими є
країни, які впроваджують та експортують високотехнологічні товари
та послуги (Сингапур, Швейцарія, Данія).
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Своїм баченням стану інновацій й технологічної готовності країни поділився Віктор Івченко, заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. За його
словами, хоча й процес впровадження інновацій йде і кількість підприємств з інноваційною діяльністю збільшується, проте ці показники ще надзвичайно далекі від задовільних. Україні потрібно змінювати державну політику і переходити на інноваційну модель розвитку.
Марина Саприкіна, голова правління Центру „Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”, презентувала ініціативу
„Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві” та представила мапу
ризиків у сфері інновацій та бізнес-рішень для протидії зазначеним
викликам. «На жаль, в Україні більшість компаній планує свою діяльність на 2-3 роки. Та, якщо ми хочемо жити в цій країні і успішно розвиватися, потрібно дивитися дещо далі. Нашим проектом ми хочемо
показати, які соціальні та екологічні ризики чекають на країну в найближчому майбутньому і які рішення бізнесу потрібно прийняти сьогодні, щоб уникнути їх завтра».
У результаті спільного обговорення були визначені такі головні
виклики, які бізнес, держава і суспільство мають враховувати у своїх
стратегіях розвитку:
Невелика кількість конкурентоспроможних новітніх технологій і
продукції, в т. ч. через невелику кількість державних закупівель цієї
продукції.
Тотальна зношеність інфраструктури життєзабезпечення та
застаріла виробнича база більшості підприємств.
Низький рівень впровадження науково-дослідних розробок та
матеріально-технічної бази.
Несприятлива фіскальна політика щодо інновацій.
Малі відносні державні та приватні витрати на розвиток науки,
відтік науковців за кордон.
Відсутність зв›язку університетів з промисловістю у сфері досліджень і розвитку.
Та однією з найбільших проблем сфери інновацій учасники
«круглого столу» вважають відсутність реальних правових і фінансових умов для роботи як бізнесу, так інших інституцій.
Ці ризики для організацій означають: незадовільні умови праці,
відсутність планування стратегічного розвитку, низьку продуктивність праці, відсутність дієвих механізмів та інфраструктури фінансування інновацій у державному та приватному секторах.
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Важливо, що передовий український бізнес не лише усвідомлює
важливість інновацій, а й активно впроваджує ефективні проекти.
Яскравий приклад – проект «Мобільна медицина» компанії МТС.
Ключовою частиною дискусії стало визначення подальших кроків, які мають посприяти розвитку інновацій в Україні та покращити
технологічну готовність. Так, учасники дискусії зійшлися на тому, що
необхідно:
Розробити національну інноваційну політику/стратегію, з урахуванням пропозицій бізнесу.
Залучити інвестиції в розширення використання екології чистого
виробництва.
Запровадити у ВНЗ творчі гуртки/центри науково-технічного
творчого розвитку студентів.
Впровадити програми з інновацій у бізнес-школах.
Сприяти розвитку «економіки знань».
Спільні пілотні проекти між Держінформнауки та бізнесом у 2013
році, які обговорювалися під час «круглого столу» та рекомендації
для бізнес-стратегій компаній будуть представлені на Міжнародній
конференції у грудні 2012 року.
Про Ініціативу «Підприємство 2020»: Захід відбувається в рамках
проекту «Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві», мета якого
–розвиток українських компаній відповідно до потреб суспільства й
викликів у перспективі 2020, налагодження взаємодії між бізнесом
та владою. До робочої групи Ініціативи входять: Інститут демографії
та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи; Глобальний Договір ООН;
Міжнародна торгова палата України; Асоціація «Фондове партнерство», Європейський банк реконструкції та розвитку, Український
Інститут публічної політики, Міністерство екології та природних
ресурсів, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Фонд якісної політики (Biznes.km.ua (http://biznes.
km.ua/onenews/Innovacijnij-diyalnosti-v-Ukrayini-spriyatimut-biznes-taderzhava.html). – 2012. – 30.08).
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СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В Україні відбувся національний форум «Послідовні кроки назустріч бізнесу. Партнерські відносини між платниками податків та державною податковою службою», який організували Український союз
промисловців і підприємців та Державна податкова служба. Президент УСПП Анатолій Кінах назвав форум «подією високого державного рівня, яку ми розглядаємо як наступний крок створення в Україні довгострокових, постійно діючих сучасних механізмів діалогу між
державою і бізнесом».
В останні роки УСПП доклав значних зусиль задля поглиблення
діалогу бізнесу і влади, зростання його результативності. З 2010р. діє
меморандум про співпрацю з Кабінетом міністрів України, підписана
угода з ДПСУ. Робоча групи «УСПП – Державна податкова служба»
активно допомагає реальному сектору економіки, представники
УСПП працюють у складі громадської ради ДПСУ.
Сьогодні очевидні намагання Державної податкової служби змінити свій стиль роботи, повернутися обличчям до підприємців, завоювати репутацію надійного партнера бізнесу, налагодити з ним конструктивну співпрацю. Такі кроки не можуть не викликати підтримку
ділових кіл. Тим більше важливо, щоб усі заплановані та здійснені
новації податківців мали зворотній зв’язок, знаходили порозуміння
та сприйняття в середовищі підприємців. Поглибленню комунікацій,
активному пошуку спільної мови, ліквідації непотрібних перепон між
податківцями та підприємцями й була присвячена розмова на всеукраїнському форумі.
Діалог ДПСУ та підприємців має бути постійний та щирий
Анатолій Кінах, президент УСПП
Дати «зелене світло» виробникові можна лише на основі спільних
регуляторів, коли об’єднується сучасна податкова система, соціальноекономічна, грошово-кредитна, валютно-курсова політика. На жаль,
станом на 2012 рік, обсяг реалізованої на внутрішньому ринку України продукції вітчизняних підприємств склав лише 59%, хоча в
2002-2003 рр. це було 72%. Нині імпорт добігає 41%, а в групі товарів народного споживання (одяг, взуття, побутова техніка) – від 70
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до 90%. Отже, очевидно, якої прискіпливої уваги потребує завдання
підтримки національного виробника, ефективного використання
науково-технічного, промислового, природного і кадрового потенціалу країни. В тому числі – потрібні податкові стимули.
Я радий констатувати, що останнім часом промисловці і підприємці спостерігають в роботі податкової служби позитивні зрушення.
Ми підтримуємо політику ДПСУ з точки зору поступового перетворення її на сервісну службу, орієнтацію на прозорі, з високою взаємною повагою і відповідальністю відносини з платниками податків.
УСПП здійснило опитування, в якому переважна більшість позитивно
оцінили перший етап роботи сервісних центрів і висловила побажання
розвивати цей напрямок, виводити його на більш якісний рівень.
Промисловці наголошують, щоб ми загострили питання необхідності підвищення кваліфікації працівників, які працюють в системі
ДПСУ, особливо на місцях. Є суттєве зауваження, що трапляються
випадки недоброзичливості, відсутності культури сервісу. Цей комплекс питань має не менш важливе значення, ніж розмір ставок податків.
Нас дуже хвилює проблема втручання силових правоохоронних
органів в діяльність бізнесу, часто за межами законних повноважень.
На це, до речі, звернув дуже серйозну увагу й Президент країни.
Можна прийняти якісну податкову систему, знижувати фіскальний
тиск, однак коли у підприємця, інвестора не буде впевненості, що його
власність та інвестиції захищені, забезпечувати розвиток, залучати
інвестиції буде дуже і дуже важко.
Є певні податкові проблеми, які ще залишаються невирішеними.
Для тих, хто працює в реальному секторі економіки, головна, безумовно, це адміністрування податків. Залишаються величезні розбіжності податкового і бухгалтерського обліку, триває дискусія, як
переносити збитки минулих періодів. Все це потребує вдосконалення,
бо дуже часто складне адміністрування закреслює позитив, який ми
маємо від зниження податків як таких. А вони поступово, як йдеться в
законах, будуть знижуватися.
УСПП підтримує необхідність суттєвого реформування системи
оплати праці і соціальних фондів. Нині в державі безпрецедентно
високий рівень оподаткування ФОП, він перевищує середньоєвропейські показники. Це створює величезні проблеми, починаючи з тіньової
економіки, заробітної плати в конвертах, завершуючи низькою конкурентоспроможністю нашої продукції і неможливістю більш динамічно
підвищувати рівень платоспроможності громадян. Ми розуміємо, що
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це комплексна проблема. Для того, щоб збільшувати питому вагу
заробітної плати в собівартості продукції, треба предметно займатися
модернізацією виробництва, підвищувати продуктивність праці, знижати матеріалоємність і витрати енергетичних ресурсів. Це серйозні
комплексні завдання, які по суті формують конкурентоспроможність
конкретного виробництва. Але навантаження на ФОП – це питання
окреме, і його потрібно вирішувати відповідально. Ще кілька років
тому ми ввели горизонтальну шкалу оподаткування доходів фізичних
осіб і мали велику надію, що це дасть можливість зменшити тіньовий
сектор. Про фонд оплати праці тоді забули, і тому високого результату
не отримали. Зараз потрібно наздоганяти.
… У всьому світі структура обігових коштів така: мінімум 70-80%
– це запозичені, в тому числі в банках, ресурси, 15-20% – власні кошти
підприємств. У нас ця піраміда виглядає з точністю до навпаки. Будьякий випадок, який вимиває обігові кошти, різко погіршує умови
діяльності підприємств. Але несвоєчасне відшкодування ПДВ – це,
на жаль, ще поширена практика. Переконаний й в тому, що необхідно
відпрацювати чітку програму Національного банку, Кабінету міністрів, об’єднань бізнесу з постійного доступу виробника до кредитних ресурсів на сприятливих економічних умовах.
Звичайно, для нас дуже важлива переорієнтація державної податкової служби на сервісні функції, в основі яких мінімізація контактів
платника податків з конкретним чиновником, виключення так званого
людського фактору. Тому автоматизація адміністрування, електронна
звітність тощо –це напрямок, який ми будемо обов’язково підтримувати.
Отже, започатковані дуже серйозні ініціативи з подальшого удосконалення податкової системи, але кожний крок має бути чітко підкріплений відповідними розрахунками, професійними прогнозами,
дотриманням принципу «не нашкодь». Ніяких односторонніх кроків
з боку державної податкової служби не буде, вона має діяти у діалозі
з промислово-підприємницькою спільнотою, й ми раді, що такий підхід нині задекларовано керівництвом ДПСУ.
Сьогодні промисловці і підприємці розповіли про податкові проблеми, вирішення яких нас найбільше хвилює. Просив би спиратися на ту систему, яку ми вже відпрацювали, а вона діє незалежно
від поточної кон’юнктури. Це угода УСПП і ДПСУ про взаємодію,
спільна робоча експертна група промисловців, підприємців і роботодавців з податковою службою, яка проводить свої засідання в плановому порядку. Ми просили би максимально конкретно формулювати
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свої зауваження, пропозиції до законодавчих, нормативних актів, в
нас є можливість формувати їх в законодавчі ініціативи і пропонувати
парламенту.
Переконаний, що зараз настав як раз той етап, коли тільки на
основі державно-приватного партнерства, постійного діалогу ДПСУ
та промисловців і підприємців можна вдосконалювати податкову систему, забезпечувати ефективний розвиток нашої держави, зміцнювати
нашу впевненість в завтрашньому дні.
Сплата податків для підприємця має бути комфортною, необтяжливою, зручною
Олександр Клименко, голова Державної податкової служби
України
Я радий відвертій та конструктивній розмові з представниками
бізнес-спільноти, яка є запорукою формування атмосфери взаємної
довіри та партнерських стосунків, кроку до нового рівня податкової
культури.
Сьогодні зусилля ДПСУ спрямовані на формування репутації
надійного партнера підприємців, з яким можна налагоджувати конструктивну співпрацю як у короткостроковій, так і в стратегічній
перспективі. Податкова політика базується на рішучій відмові від
фіскальних методів та переходу до сервісної складової. Наш новий
формат роботи з платниками податків – це шлях діалогу, компромісів, добровільного дотримання всіма учасниками взятих на себе
зобов’язань. І податкова служба свої зобов’язання виконує. Сьогодні
мережа сервісних центрів нараховує 441 установу із сучасною інфраструктурою та широким переліком послуг для платників. В назначені
терміни розпочалася безкоштовна видача ключів електронного підпису, ними вже користуються більше 30 тис. підприємців.
Ми обіцяли, що вирішимо подальшу долю спрощеної системи
оподаткування, від якої залежить добробут представників малого
та середнього бізнесу. З 1 січня існують 4 групи платників єдиного
податку. Зараз затверджено введення двох додаткових груп, що збільшить планку для роботи на єдиному податку до 20 млн. грн. Після
реформування спрощена система стала набагато зручнішою та простішою, вона дозволяє підприємцю спокійно працювати та витрачати мінімум часу на спілкування з податковою службою…До кінця
поточного року запроваджений мораторій на фактичні перевірки, до
платників єдиного податку не застосовуються штрафні санкції.
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Є думка, що широке розповсюдження серед підприємців єдиного
податку може спровокувати нову хвилю тінізації, що оновлена спрощена система знову стане засобом мінімізації податкових зобов’язань.
Але хочу нагадати, що спрощені правила оподаткування – це не дисконт, а податок, який треба сплачувати. Відмінність полягає у максимально зрозумілих правилах адміністрування, які запроваджені, щоб
підприємці заощаджували свій час, витрачаючи його на роботу, а не
на складання звітів…
Значно спрощена процедура видачі свідоцтва платника ПДВ.
Зняті всі обмеження щодо допуску на таку реєстрацію, скорочено термін розгляду заяв, крім того, скорочені терміни видачі свідоцтва з 10
до 5 календарних днів. Як результат, відзначається стрімке зростання
кількості нових платників. В порівнянні з минулим роком цей податок
сплачують на 54% підприємств більше. Зокрема, тільки у липні цього
року чисельність платників зросла на третину.
Важливим кроком вперед стане повна електронізація процесу
видачі свідоцтва платника ПДВ…
Ми постійно працюємо над вдосконаленням податкового законодавства для створення максимально зручних умов для адміністрування податків. Не можна не враховувати кризові тенденції в зоні
євро, на них треба адекватно реагувати, створивши законодавчі передумови для підтримки бізнесу. Податкові закони повинні бути гнучкими, орієнтованими на стрімкі зміни викликів сьогодення. Економічна кон’юнктура міняється дуже швидко, а разом з нею мають мінятися державні пріоритети у підтримці різних сегментів національного
виробництва. Європейські країни та США це розуміють. І ми взяли за
правило регулярно оновлювати правила оподаткування, щоб бути на
крок попереду. Значну кількість пропозицій ми отримуємо за вашою
допомогою – через діяльність громадських рад, консультацій та круглих столів, після чого вносимо їх на розгляд органів влади, що мають
законодавчу ініціативу…
Природно, що у відповідь на стимулювання розвитку бізнесу ми
очікуємо позитивну динаміку бюджетних надходжень. Важливо, що
це має відбутися не за рахунок збільшення податкового навантаження
на бізнес, а за рахунок того, що у платників відпаде необхідність мінімізувати свої податкові зобов’язання.
Зараз ми активно працюємо над джерелами наповнення бюджету
за рахунок скорочення тіньової економіки, в тому числі таких галузей, як виробництва алкоголю, спирту та тютюну, електронної тор16
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гівлі, ринку цінних паперів. Перед нами стоїть важливе завдання
щодо розробки національних стандартів у сфері трансферного ціноутворення. Ми не прагнемо посилювати контроль за бізнесом, наша
мета – створити прогнозовані правила гри. Це дозволить підвищити
імідж України на світових ринках, забезпечити зростання торгового
обігу, обсягів виробництва, в решті решт, підвищити податкову культуру бізнес- середовища.
Нас радует, что налоговая служба встала на путь внедрения
электронных услуг
Татьяна Попова, член правления УСПП, заместитель председателя Интернет Ассоциации Украини
За многие годы работы благодаря своей активной позиции в деле
защиты интересов бизнеса и обеспечения конструктивного диалога с
ветвями власти УСПП завоевал себе заслуженно высокую репутацию.
В его активе – многолетняя история партнерских отношений с налоговой службой, что может подтвердить и интернет-ассоциация, которая уже не первый год активно сотрудничает с союзом. Именно благодаря работе Экономического совета УСПП в ходе подготовки Налогового кодекса было учтено около 80% предложений, высказанных
профильными ассоциациями и предпринимателями…
Отмечу положительный опыт взаимодействия и в части предоставления разъяснений по многим вопросам налогообложения, учета
наших предложений по противодействию монополизму при создании
единой государственной системы электронной отчетности и многим другим. Не могу не вспомнить о законопроекте об особенности
налогообложения субъектов индустрии программного обеспечения,
который парламент успел в начале июля принять с учетом предложений Президента страны Виктора Януковича. В результате производители ПО освобождены от уплаты НДС. Кроме того, до 5 % был уменьшен налог на прибыль. Будет доработан законопроект, предусматривающий норму по введению в Украине специальных льготных ставок
единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование. Рассчитываем, что он будет принят в сентябре, и эти два
закона позволят наконец ІТ-индустрии не только выйти из оффшорной тени, но и предотвратят утечку программистов за границу.
Вместе с тем в украинской системе налогообложения есть целый
ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения. Специфика работы сферы информационно-коммуникационных техноло17
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гий состоит в том, что значительное количество продуктов и услуг
отрасли, такие как хостинг, обработка и хранение данных, администрирование адресного пространства, предоставление пользования
интернет ресурсами, производство информационных и программных
продуктов и многое другое, фактически не ограничивается
государственными границами. Поэтому несовершенное налогообложение или административное давление на предприятия сферы ИКТ
очень быстро приводят к миграции ресурсов за границу. В такой ситуации тесное сотрудничество представителей ИКТ-бизнеса с налоговой, оперативное реагирование на проблемы, работа по сдерживанию
непрофессиональных, безответственных попыток регулирования
являются не только нашей общей задачей, но и нашей обязанностью.
Не могу не обратить внимания на попытки отдельных
государственных учреждений создать себе специальный фонд с
непрозрачной системой управления за счет внедрения дополнительного налога 3,5% на все телекоммуникационные услуги. Я имею в виду
законодательные планы НКРС по внедрению фондов универсальных
услуг – предлагается скрытый налог на всех граждан страны, которые
пользуются услугами интернет-связи. Мы выступаем категорически
против создания такого фонда. Это противоречит курсу Президента
и правительства Украины на уменьшения налогового давления на
инновационные предприятия, является своеобразным препятствием к
доступу до информации. Рассчитываем в этом вопросе на поддержку
государственной налоговой службы…
Конечно, проблем хватает. Но скажем главное: бизнесу для того,
чтоб он нормально работал и честно платил налоги, нужно не так уж
и много – прозрачные и равные для всех условия работы, длинные
недорогие кредитные ресурсы, минимальная бюрократия, упрощение
разрешительных систем, снижение уровня коррупции прежде всего
за счет внедрения электронных административных услуг. Налоговая
служба уже вступила на путь внедрения электронных услуг, и это нас
очень радует.
Налогоплательщик является работодателем правительства, а не
наоборот, и я уверена, что именно профессиональные и открытые
дискуссии между представителями всех заинтересованных сторон и в
дальнейшем станут залогом того, что налоговая система будет совершенствоваться.
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Это в пределах нашего контроля
Владимир Котенко, глава налогового комитета Европейськой
бизнес-асоциации, руководитель налогово-юридической практики
Еrnst&Young
Хочется сказать о возможностях совершенствования налоговой
системы, которые в принципе находиться в пределах нашего контроля. Конечно, всем бы хотелось иметь все и сразу – понятные законы,
компетентных инспекторов на местах, честных плательщиков, причем последних – в большом количестве, чтобы они уважали законы и
платили налоги сугубо добровольно.
В тот же момент мы понимаем, что сразу все не бывает. Налоговые
проблемы обусловлены сложностями роста и качественного становления государственной налоговой службы. Кроме этого, есть проблема
становления ответственного налогоплательщика. Надо понимать,
что пока не пройдет определенное количество времени, не будут
приложены правильные усилия, эти беды все равно будут нас преследовать.
Но есть несколько вещей, которые находятся в пределах нашего
контроля и могут облегчать жизни уже сейчас. Я имею в виду, в первую очередь, способность налоговых инспекторов и субъектов хозяйственной деятельности одинаково понимать налоговые правила. За
последние два месяца было принято 9 законов, которые оперативно
вступали в силу. Представим, как обеим сторонам понять этот массив
нормативных изменений, адаптироваться к ним, начать правильно его
использовать! Явно непросто.
Что в наших силах, что можно сделать? УСПП является в
этом смысле уникальной организацией, поскольку аккумулирует
проблемы, возникающие в связи с применением законодательства, и
ведет нормальный диалог с налоговыми органами. Налоговые органы
уважают УСПП, и эту коммуникацию можно использовать как
постоянный мост по донесению необходимой информации до налоговиков, получению от последних своевременных разъяснений и консультаций.
Очень важно, что налоговая умеет не только карать, но и
объяснять, работать на упреждение. Многие импортеры могут подтвердить, какой неприятной неожиданностью стало недавнее введение нового реквизита обязательной налоговой накладной, а именно
– требование отражать реквизиты грузовой таможенной декларации,
по которой был ввезен импортированный продукт, иначе налоговая
19

Стосунки бізнесу та влади

накладная считалась недействительной. Однако, понимая невозможность реализовать эту норму в течение нескольких дней, ДПСУ вышла
с письмом, которым разрешила временное заполнение старой накладной. Фактически служба спасла предпринимателей от наказаний за
невыполнение нормы, которую априори было невозможно выполнить.
Наладка учетных систем за один день не делается, это не вина налоговой, это проблемы законодателя, и на это нужно было правильно
отреагировать. Налоговая отреагировала по-партнерски, и таких примеров становится все больше…
Комментарий заместителя председателя ГПСУ А. Игнатова
Хотелось бы продолжить мысль Владимира Котенко о том, что
существует серьезная проблема становления качественного налогоплательщика. Линия противоречия с налоговой возникает как раз в
тех случаях, когда предприниматель называет себя плательщиком, а
на самом деле он неплательщик налогов. Поэтому наша задача – стимулирование добровольной уплаты налогов, создание новой налоговой культуры. Один из инструментов – развитие электронных сервисов, что позволит максимально уменьшить контакт плательщика
с налоговой службой. Уже несколько сервисов действует, последний
мы разрабатываем сейчас – выдача плательщикам свидетельства плательщика НДС в электронном виде.
По поводу вопросов АСМАП. В 2012 году нами предоставлено 35 налоговых консультаций с разъяснением 102 вопросов для
международных перевозчиков. Например, вопросы транспортноэкспедиторской деятельности достаточно серьезно раскрыты в налоговой консультации, которая утверждена приказом в начале июля
этого года. В феврале сняты многие вопросы относительно выписки
налоговых деклараций по НДС, мы это наблюдаем при анализе трафика индивидуальных налоговых консультаций.
Обозначены другие проблемы, которые еще остаются, в том числе
и с вступлением в силу Налогового кодекса. Мы готовим третий транш
налоговых консультаций – к ноябрю 2012г. Будет примерно 20 приказов. Планируем разъяснить норму таможенной декларации, реквизитам налоговой накладной. Надеемся, что эти мероприятия позволят
поднять сервис налоговой службы поднять на более высокий уровень.
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Поддержать «малый» экспорт
Иван Закревський, директор холдинга «ALL BIZ»
В нашей стране предпринимаются значительные усилия по развитию инвестиционной деятельности. За первое полугодие 2012р.
по сравнению с тем же периодом прошлого года объем инвестиций
вырос на 3,4% до 3,2 млрд. дол. Много это или мало? Конечно, мало. А
можно ли эти инвестиции увеличить? Для этого нужно, чтобы в Украину поверили. Очень важна привлекательность страны в глазах международного сообщества… Тут необходим авторитет делового партнера. Продвижение страны должно происходить именно на деловом
уровне. Главенствующая роль, на наш взгляд, принадлежит новым
информационным технологиям. Сегодня половина мирового денежного оборота уходит в электронные рынки, практически все коммуникации происходят в интернете. Этим нужно пользоваться и продвигать украинскую продукцию в те страны, где ее еще мало знают.
Значительные подвижки наблюдаются нынче в сфере
ІТ-технологий. По разным данным, на этом рынке Украины работает
около 2 000 ІТ-компаний, которые насчитывают до 200 000 человек, их
оборот составляет порядка 12 млрд. дол. Честно говоря, три года назад
я думал, что эта цифра будет раз в 5 больше. Потому что в Индии, которая тоже усиленно развивает свои ІТ-технологии, экспорт ІТ-продукции
составляет сегодня 56 млрд. дол. Это индусы сделали всего-навсего за
10 лет фактически с нуля. В Украине ІТ-экспорт составляет 5 млрд.
дол., тем не менее страна входит в пятерку сильнейших как по уровню
ІТ-технологий, так и по объемам экспорта этой продукции государств –
наряду с Индией, Россией, Китаем и Бразилией.
Отмечу важность поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности. Именно
они формируют сегодня ІТ- экспорт.
Экспорт для Украины – очень важная тема, это более 50% ее
дохода… Но есть еще малый экспорт, который осуществляется в
десятки, сотни стран, активно осваивая новые рынки. Основываясь на
данных нашего каталога, могу заверить, что сегодня Украину знают
в 200 странах мира, причем именно по завозимым отсюда товарам.
Это направление «малого» экспорта необходимо всячески поддерживать, помогая производителям товаров и услуг повышать свою
конкурентоспособность. Государство может получить от расширения деятельности ІТ-отрасли большой эффект. За основу необходимо
брать опыт стран, которые сегодня задают тон в мировом простран21
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стве ІТ-технологий и занимаются целенаправленной поддержкой этой
отрасли. Я бы предложил варианты поддержки экспорта в страны,
куда мы входим впервые – например, дальние направления, ЮАР,
Никарагуа и другие. Для малого и среднего бизнеса, который планирует впервые выйти на эти рынки, стоит организовать налоговые
каникулы, предложить другие налоговые стимулы… (Український
союз промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/actual/160.kroki-na-zblizhennya-povinni-dati-rezultat.htm). – 2012. – 13.09).
***
По оценкам Налоговой службы, около 20 тысяч предпринимателей смогут перейти на упрощенную систему налогообложения.
Об этом на пресс-конференции заявил глава Государственной налоговой службы Александр Клименко.
«Мы внедрили дополнительные категории в упрощенной системе налогообложения не для того, что нам это даст какие-то
дополнительные поступления в бюджет, а исходя из того, что это будет
удобно для предпринимателей», – сказал А. Клименко (eho-ua.com
(http://eho-ua.com/2012/08/31/okolo_20_tysjach_ predprinimatelejj _
perejjdut_na_uproshhennoe_nalogooblozhenie__nalogovaja.html). –
2012. – 31.08).
***
Чергові податкові нововведення розширили можливості
підприємців-спрощенців. Про згадані новації розповідає завідувач сектором податкової служби Житомирської області Надія
Шевченко: «У п’ятій групі спрощенців зможуть працювати фізичні
особи-підприємці, які впродовж останнього календарного року мали
не більше двадцяти найманих працівників, а також дохід їх не був
більше двадцяти мільйонів гривень. У шостій групі зможуть працювати юридичні особи, чисельність працівників яких не перевищує
п’ятдесяти осіб, а обсяг прибутку – не більше двадцяти мільйонів
гривень».
Перейти на згадані групи підприємці-спрощенці зможуть з четвертого кварталу. Для цього їх необхідно написати відповідні заяви за
місцем реєстрації (Радіостанція «Житомирська хвиля» (http://103fm.
com.ua/news/29490-2012-09-04-15-04-34). – 2012. – 04.09).
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***
Участники фондового рынка Украины ведут переговоры с Государственной налоговой службой относительно увеличения показателя отрицательного результата при налогообложении операций с ценными бумагами. Об этом заявил председатель совета
ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов.
По его словам, кроме этого сейчас между участниками рынка
и налоговой идет диалог касательно необходимости усовершенствования законодательной базы для более цивилизованного развития
рынка ценных бумаг. «Мы говорим и нас слышат. Мы рассчитываем
на компромисс», – подчеркнул Антонов.
Напомним, ГНСУ настаивает на учете налогоплательщиками
лишь 25% отрицательного результата от сделок с ценными бумагами и деривативами в предыдущие периоды. Налоговая объясняет
свою позицию тем, что прибыль от операций с ценными бумагами
(корпоративными правами) включается в состав доходов по результатам отчетного периода, в котором осуществляется продажа ценных
бумаг. По мнению налоговиков, отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути является расходами на приобретение ценных бумаг (не проданных на настоящее
время), понесенные в прошлых налоговых периодах, и не является
отрицательным значением объекта налогообложения по налогу
на прибыль. То есть, речь идет об инвестиционной деятельности
(расходы на приобретение ценных бумаг), а не об отрицательном значении объекта налогообложения по налогу на прибыль, как отмечают
участники рынка.
В свою очередь, участники фондового рынка отмечают важность
четкого законодательного регулирования данной сферы...
Антонов также отметил, что позитивным сигналом для развития
фондового рынка является заинтересованность в этом Национального
банка…
По данным ГНСУ, в текущем году доля убыточных операций, по
официальной отчетности операторов фондового рынка достигает в
среднем 73%, а у страховых организаций она доходит до 88%. Вместе
с тем, практика показывает, что механизмы фондового рынка часто
используются для уклонения от налогообложения, сокрытия доходов
и информации о структуре собственности активов реального сектора
и т.д. Так, по итогам прошлого года прибыль от торговли ценными
бумагами составила всего 119 миллионов гривен, в то время как
23
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убытки – 159 миллиардов гривен (Минфин.com.ua (http://minfin.com.
ua/2012/08/31/643355/). – 2012. – 31.08).
***
За даними ДПІ в м. Івано-Франківську 96 відсотків платників ПДВ подають звітність через E-mail. Кількість платників
інших податків, які звітують за допомогою електронної пошти, також
постійно зростає. Так, упродовж двох років кількість платників
податку на прибуток, які звітують в електронному вигляді, зросла з
23% до 41% , платників єдиного податку – з 8,5% до 22%.
Збільшенню електронних звітів значною мірою сприяють запропоновані ДПС України сервіси, зокрема видача безкоштовних ключів
електронних підписів та дистанційного укладання договорів щодо
подання звітності через E-mail.
З відкриттям у червні ц.р. в Івано-Франківську Акредитованого
Центру сертифікації ключів майже 400 платників податків отримали безкоштовні ключі електронного підпису. У цьому році з платниками податків укладено 416 угод на подання звітності в електронному режимі (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/ekonomika/n_29025/
ivanofrankivski_ platnyky_ podatkiv_nadayut_ perevagu_elektronnij_
zvitnosti.html). – 2012. – 29.08).
***
После введения новой модели упрощенной системы налогообложения количество представителей малого и среднего бизнеса
на Луганщине выросло по сравнению с январем-июлем 2011 года
почти в 1,5 раза, или на 15 тыс. субъектов хозяйственной деятельности. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе
ГНС в Луганской области.
«Сегодня в области почти 63 тыс. налогоплательщиков-физических
и юридических лиц, избравших упрощенную систему налогообложения. Поступления от «упрощенцев» выросли более чем в два раза, и
превысили 89 млн. грн.», – отметил и.о. председателя Государственной налоговой службы в Луганской области Василий Папу.
Главными факторами роста сегмента малого бизнеса он считает совершенствование налогового законодательства и повышение
уровня налогового сервиса.
«Плательщики единого налога быстро, без конфликтов перешли
на новые правила. Это произошло за счет профессиональной органи24
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зации процесса. Со стороны налоговой были сделаны определенные
шаги навстречу предпринимателям – созданы Центры обслуживания
налогоплательщиков, региональный Центр сертификации ключей
электронной цифровой подписи. И предприниматели реагируют на
это положительно. Они остаются в экономике и значительно увеличивают уплату единого налога», – отметил Василий Папу (CXID-INFO
(http://cxid.info/99263.html). – 2012. – 28.08).
***
У Полтаві відбулась конференція «Влада і бізнес – партнери:
особливості реалізації дозвільної системи у сфері господарської
діяльності». Захід пройшов під головуванням Юрія Левченко, очільника Ради підприємців міста Полтави та за участю заступника
директора департаменту дозвільної системи Державної служби
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Олени Лепіски.
Під час круглого столу розглядалися питання, пов’язані з забезпеченням сприятливих умов для розвитку підприємництва на основі
максимальної прозорості процедур видачі дозвільних документів підприємцям. Також розглядалися питання недостатньої кількості працівників – державних адміністраторів, та їх рівень підготовки. Людмила Жорняк, начальник управління розвитку підприємництва,
торгівлі, побуту та регуляторної політики виконкому Кременчуцької міської ради, наголосила на тому, що необхідно звернути увагу
на навчання державних адміністраторів, бо в нашій країні постійно
змінюються старі і з’являються нові закони.
Нове законодавство суттєво ускладнює роботу підприємців, про
це говорять всі, у кого є власний бізнес. За словами Сергія Волошина,
голови спілки промисловців та підприємців Хоролу, бізнесменам
зараз працювати важко, про це свідчать цифри, які він назвав. Так, за
2011 рік кількість підприємств та підприємців Хорольського району з
2 450 зменшилася до 1660.
Проте не всі підприємці «опускають руки». Депутат Полтавської міської ради, голова постійної комісії з питань розвитку підприємницької діяльності та інвестицій Володимир Івченко розповів, що за статистикою кількість підприємств хоч і може зменшуватися, проте якість послуг, які вони надають, не падає. Найбільшим
каменем спотикання, на думку Володимира Івченка, є знаходження
спільної мови між владою та підприємцями. Якщо таке бажання буде,
25
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то всі негаразди, які бізнесмени зустрічають на шляху розвитку своєї
власної справи, будуть подолані (Полтавщина (http://www.poltava.
pl.ua/news/18071/?print). – 2012. – 31.08).
***
Податківці Чернігівської області вивчали громадську думку
щодо оцінки діяльності служби та якості обслуговування платників податків
Нині податкова служба спрямовує свою роботу на запровадження
різноманітних сервісів, які дають змогу платникам податків працювати оперативніше, повідомляє інформ-агенція «Чернігівський монітор» (http://monitor.cn.ua/ua/economics/7536).
З метою дослідження громадської думки щодо роботи, як служби
в цілому, так і окремих її напрямків систематично проводиться опитування платників податків.
У серпні проведене чергове опитування. Із 650 опитаних 611 респондентів зазначили, що відчули позитивні зміни у роботі податкової
служби. Податкова служба Чернігівщини отримала позитивну оцінку
роботи щодо налагодження партнерських відносин з платниками податків. За 5-ти бальною шкалою визнали роботу задовільною лише 22 респонденти, а решта опитаних поставили оцінки “відмінно” та “добре”.
Більш прийнятними для спілкування з податківцями платники
податків визначили індивідуальні консультації та особистий прийом
громадян. За такі форми спілкування висловились понад 350 опитаних.
На запитання “Чи стало більш зрозумілим податкове законодавство у зв’язку з введенням у дію Податкового кодексу України”, “так”
відповіли 415 громадян, оскільки у Кодексі уніфіковано численні
законодавчі акти з питань оподаткування.
Майже всі опитані схвально висловилися щодо відкриття у податкових інспекціях області Центрів обслуговування платників податків.
Інформація, яка розміщена на інформаційних стендах у приміщеннях
Центрів, задовольняє всіх опитаних (Чернігівський монітор (http://
monitor.cn.ua/ua/economics/7536). – 2012. – 05.09).

26

Безпека підприємництва, 2012, № 4

Співпраця регіональної влади та бізнесу

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Президент напомнил местным властям о создании стимулов
для предпринимательской активности
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса – одна из важных предпосылок улучшения благосостояния людей. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом
Харьковщины, сообщает его пресс-служба. «Развитие малого и среднего бизнеса – это реальная основа для создания рабочих мест и роста
благосостояния граждан», – подчеркнул Глава государства.
Он отметил, что поддержка и создание стимулов предпринимательской активности должны быть среди базовых приоритетов работы
местной власти (КИД (http://zadonbass.org/news/events_regions/
message_54778). – 2012. – 22.08).
***
С целью разъяснения процедуры применения отдельных положений Налогового кодекса Украины и в рамках реализации информационного onlinе-проекта ГНС Украины «Дежурный по стране»
20 августа 2012 года с 10.00 до 16.00 состоялось виртуальное совещание.
Во время совещания вопросы задавали 49 налогоплательщиков из
всех регионов Украины. Им предоставили более 50 ответов.
Тематика вопросов, с которыми обращались граждане, касалась
налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий,
упрощенной системы налогообложения, налога на доходы физических лиц, учета и отчетности и т.д.
Справка 056.ua
С целью создания максимально комфортных условий у налогоплательщиков есть возможность беспрепятственной подачи регистрационного заявления и получения свидетельства плательщика НДС в
центрах обслуживания налогоплательщиков, которые существуют
при каждом органе ГНС области.
При возникновении недоразумений во время подачи регистрационного заявления или получении свидетельства плательщика НДС
сообщайте об этом по телефону сервиса «Пульс налоговой»: (044) 28400-07.
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Этот сервис позволит налогоплательщикам вместе с налоговиками окончательно побороть коррупцию в рядах ведомства, ликвидировать препятствия, мешающие осуществлять предпринимательскую
деятельность (www.056.ua (http://www.056.ua/article/183963). – 2012. –
23.08).
***
Податківці Ленінського району м. Донецька провели дві зустрічі
з суб`єктами малого та середнього бізнесу, у тому числі з тими, хто
перебуває на спрощеній системі оподаткування.
У форматі «питання-відповідь» платники податків отримали
роз’яснення окремих положень Законів України №№4834-VI, 5083-VI
щодо змін до Податкового кодексу. Водночас, йшлося й про інноваційні зміни, що впроваджуються в податковій на шляху до створення
високоякісної сервісної служби для платників податків.
Окремо було розглянуто Концептуальні зміни податкової системи
України, запропоновані ДПС України, зокрема, підприємницьким
колам та суспільству взагалі.
Присутні мали змогу заповнити анкету та надати свої пропозиції
щодо поліпшення роботи з обслуговування платників податків, які
будуть враховуватись у подальшій співпраці з бізнесом (ДПА у Донецькій області (http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/69058.html). –
2012. – 10.09).
***
У податковій службі Житомирської області розпочав роботу
оновлений Інтернет-сайт. Про новації цього Інтернет-ресурсу
розповів його адміністратор – головний державний податковий
інспектор Ярослава Мацкевич. «На сайті розміщено єдину базу
податкових знань. ЇЇ створено для надання уніфікованих відповідей
на запитання платників податків. В базі за категоріями податків розміщуються відповіді, які найчастіше ставлять інспекторам податкової
служби. Є розділ «Анульовані свідоцтва платників податків»
Також на оновленому сайті податкової служби області розміщені адреси масової реєстрації платників податків та цікавий розділ
«Дізнайся більше про свого бізнес партнера» (Радіостанція «Житомирська хвиля» (http://103fm.com.ua/news/29363-2012-08-29-11-17-48).
– 2012. – 29.08).
28

Безпека підприємництва, 2012, № 4

Співпраця регіональної влади та бізнесу

***
В сфере малого и среднего бизнеса в Запорожской области
работает почти 18 тысяч малых предприятий, три тысячи фермерских хозяйств, более 108 тысяч частных предпринимателей.
Только за первое полугодие текущего года от субъектов малого предпринимательства в областной и местные бюджеты поступила сумма,
равная четвертой части всех поступлений в бюджеты, – отметил председатель облгосадминистрации Александр Пеклушенко.
Как подчеркнул Александр Пеклушенко, главная задача власти –
создание максимально комфортных условий для работы и развития
бизнеса на территории Запорожской области. Сейчас в регионе принята и работает Программа поддержки малого предпринимательства
на 2011-2012 годы, на реализацию которой только в текущем году
направлено 700 тыс. грн из областного бюджета. Также возобновлено
предоставление субъектам малого предпринимательства, которые
реализуют свои инвестиционные проекты, финансовой помощи по
линии Регионального фонда поддержки предпринимательства в Запорожской области на льготных условиях. В 2012 году на эти цели планируется потратить 400 тыс. грн. Также в текущем году открыт Центр
предоставления административных услуг в Запорожье, в составе
которого работает Единый разрешительный центр для обслуживания
предпринимателей (РепортерUA (http://reporter-ua.com/2012/09/04/
v-zaporozhskoi-oblasti-rabotaet-18-tys-malykh-predpriyatii). – 2012. –
04.09).
***
По данным органов статистики, общая сумма задолженности по заработной плате в Мелитополе составляет 3,5 млн.
грн. Из девяти предприятий-должников пять экономически активны,
остальные – банкроты.
С причинами невыплаты зарплаты разбиралась на днях на
выездном совещании сентября областная комиссия. В горисполком
были приглашены восемь руководителей предприятий, допустивших
появление долгов перед своими сотрудниками.
Областное начальство отметило положительные тенденции,
наблюдающиеся в Мелитополе:
– количество работающих за минимальную зарплату сократилось
с 9698 до 5789 чел.;
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– год назад в Мелитополе не был оформлен надлежащим образом
каждый третий наемный работник, сейчас – каждый пятый (Мелитопольские ведомости (http://www.mv.org.ua/?news=37273). – 2012.
– 11.09).
***
В Тлумачі (Івано-Франківська обл.) відкрито реєстраційнодозвільний центр, основним завданням якого є забезпечення проведення державної політики щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та державної реєстрації суб’єктів господарювання. Для більш злагодженої співпраці підприємців і влади в районі
постійно діє гаряча телефонна лінія.
Одним із стратегічних напрямків розвитку району є туристична
галузь, позитивний вплив якої на економіку району особливо важливий. Оскільки район не має потужної промисловості, розвиток
туризму, сільського зеленого туризму зможе збільшити кількість
робочих місць, надходження до місцевого бюджету, сприятиме розвитку нових видів господарювання. Об’єктивно регіон має всі передумови для інтенсивного розвитку бізнесу саме у сфері внутрішнього
та міжнародного туризму. Для цього у районі розроблена спеціальна
програма, реалізація якої відкриє нові горизонти для розвитку місцевого підприємництва та надходження інвестицій (БРІЗ (http://briz.
if.ua/4619.htm). – 2012. – 31.08).
***
За результатами деклараційної кампанії з податку на прибуток за ІІ квартал цього року івано-франківські суб‘єкти господарювання задекларували майже 3 млрд. доходів. При цьому сума задекларованого податку на прибуток становить 12 млн. грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності у другому
кварталі цього року 1035 платників податків збільшили нарахування податкових зобов‘язань по податку на прибуток на суму майже
7 млн. грн.
Збільшенню надходжень з податку на прибуток сприяють зустрічі
керівництва міської ДПІ з представниками підприємств - платниками
цього податку (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/ekonomika/n_29026/
nadhodzhennja_z_ podatku_na_ pr ybutok_%E2%80%93_rezultat_
spivpratsi_ivanofrankivskyh_podatkivtsiv_ta_biznesu.html). – 2012. –
29.08).
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***
Зміни до Податкового кодексу стимулюватимуть розвиток
бізнесу
Про це повідомила під час семінару для платників податків начальник відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Галина
Яремко.
Зокрема вона зазначила, що з введенням в дію 12 серпня 2012р.
Закону України від 05.07.12 р. за №5083-VI вдосконалено спрощену
систему оподаткування шляхом введення двох нових груп платників
єдиного податку: п‘ятої та шостої. Відтепер «спрощенцями» можуть
бути навіть суб‘єкти господарювання з обсягом доходу до 20 млн. грн.
При цьому вони сплачуватимуть до бюджету єдиний податок за ставкою 7% від доходу за умови сплати ПДВ та 10% – без ПДВ.
Сприятиме спрощенню документообігу та, відповідно, скороченню контактів платників податків з податківцями запровадження
з наступного року нового терміну звітування з податку на прибуток
– один раз на рік, а також сплата для окремих категорій платників
авансових платежів з цього податку, зазначила Галина Яремко. Вона
також повідомила про зменшення ставки податку на доходи фізичних
осіб з 15% до 5% по оподаткуванню доходів у вигляді дивідендів з
іноземним джерелом їх походження та виключення з числа оподатковуваних доходів з наступного року доходів фізичних осіб за зданий
ними брухт чорних металів.
Йшлося також про зміни у заповненні документів на переказ
платежів до бюджету, запроваджених наказом Мінфіну №817 від
07.07.2012 р. Зокрема, платники податків ознайомились з розширеним
переліком кодів видів сплати.
Учасники семінару схвально сприйняли інформацію про запроваджені ДПС України податкові сервіси, що функціонують на веб-сайті
ДПС України.
Присутні суб‘єкти господарювання отримали вичерпні відповіді
від фахівців міської ДПІ на свої запитання, а також заповнили анкети
щодо роз‘яснення податкового законодавства та якості обслуговування платників податків.
Семінар проведено спільно з представниками громадських
організацій Всеукраїнський бухгалтерський клуб та Асоціації платників податків в приміщенні ДПІ у м. Івано-Франківську в рамках
проведення масово-роз‘яснювальної роботи з платниками податків
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(Офіційний сайт міста Івано-Франківська (http://www.mvk.if.ua/
news/17960). – 2012. – 02.09).
***
Совет министров АРК утвердил состав рабочей группы по разработке проекта Программы развития малого и среднего предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2013-2014 годы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
автономии.
Так, до 1 декабря рабочая группа должна разработать и представить на рассмотрение Совмина проект программы развития малого и
среднего предпринимательства. В состав группы вошли 24 человека,
ее возглавила министр экономического развития и торговли Светлана
Верба.
Кроме того, Совмин рекомендовал местным властям обеспечить
разработку и утверждение региональных программ развития малого
и среднего предпринимательства на 2013-2014 годы (Крымское
информационное агентство (http://www.kianews.com.ua/node/48160).
– 2012. – 28.08).
***
Пути улучшения инвестиционного климата в Украине и создание благоприятного бизнес- климата для иностранных инвесторов обсудили на встрече, которая состоялась в налоговой службе
г. Севастополя. Во встрече приняли участие севастопольские предприятия с иностранными инвестициями, руководители налоговой
службы города, специалисты Севастопольской городской администрации.
Руководитель налогового ведомства Севастополя Юрий Карпов
ознакомил собравшихся с результатами исследования индекса инвестиционной активности в Украине, которую провели специалисты
кампаний PricewaterhouseCoopers и Reserch&Branding Group. В исследовании участвовали руководители американских и украинских кампаний–инвесторов, а объектом исследования стал инвестиционный
климат в Украине и его влияние на экономику страны.
Главный налоговик города отметил, что индекс инвестиционной
активности в Украине составляет 4,23 по 10 бальной шкале, а одним
из важнейших факторов влияния на улучшение инвестклимата может
стать взвешенная налоговая политика государства.
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Среди недостатков, иностранные эксперты отметили, сложное
налоговое законодательство и несовершенство системы возмещения
налога на добавленную стоимость. При этом для улучшения налоговой системы инвесторы рекомендуют упростить документооборот
– уменьшить количество налоговых отчетов, упростить требования
к оформлению и представления отчетности, сократить количество
налогов, а так же усовершенствовать процедуру возврата из бюджета
налога на добавленную стоимость.
В этом направлении, несомненно, положительную роль играет
механизм автоматического возмещения налога, уже действующий в
Украине. С начала года плательщики севастопольского региона получили возмещение из бюджета в сумме более 86 миллионов гривен, что
почти в 1,5 раза выше, чем уровень возмещения прошлого года. При
этом сумма НДС, возмещенного в автоматическом режиме, составляет практически 17 миллионов.
Начальник управления инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Севастопольской городской администрации
Елена Чекалина осветила проблемные вопросы регистрации и
законодательных требованиях к регистрации иностранных инвестиций.
В ходе диалога с налогоплательщиками руководители налоговой службы не только рассказали о действующих нормах налогового
законодательства, но и предложили к обсуждению перспективные
изменения налогового законодательства в рамках специального
режима налогообложения инвесторов (Новый Севастополь (http://
new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Glavniy_sevastopolskiy_
nalogovik_GNS_prevrashchaetsya_iz_fiskalnoy_slugbi_v_servisnuyu). –
2012. – 30.08).
***
Эдуард Лозовский: Областная власть ожидает от алчевских
науки и бизнеса новых инициатив и проектов
«Мы видим, что в Алчевске сейчас действительно сосредоточен
очень большой потенциал. Здесь налажен серьезный бизнес, работает
крупная промышленность, создана крепкая научная школа. Поэтому
мы возлагаем на этот город большие надежды и ждем, что интерес,
который демонстрирует местная власть, предприниматели и научные
работники, выльется в конкретные проекты, направленные на дальнейшее развитие региона», – об этом заявил первый заместитель
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председателя облгосадминистрации Эдуард Лозовский, комментируя свою рабочую поездку в Алчевск.
Эдуард Лозовский провел встречу с предпринимательским
активом Алчевска, в ходе которой обсуждались темы привлечения
иностранных инвестиций, развития внутриобластной кооперации и
формования благоприятного бизнес-климата в городе. Эдуард Лозовский рассказал о первоочередных задачах, которые сейчас стоят перед
Луганщиной. Он рассказал, как областная власть видит участие предпринимателей в процессе укрепления позиций региона на внутреннем и внешнем рынках. В свою очередь предприниматели заявили,
что также ждут от руководства области реальной помощи в решении
ряда проблем. Прежде всего, их интересует возможность снижения
налогов и поиск путей взаимопонимания с энергетиками.
Эдуард Лозовский пообещал, что областная власть с пристальным
вниманием отнесется к пожеланиям, высказанным алчевскими бизнесменами, и поддержит их инициативы и начинания, направленные
на благо города. В то же время он предупредил, что некоторые из
проблемных вопросов требуют изменения нормативной базы, а потому
должны быть рассмотрены в парламенте (Сайт Луганської облдержадміністрації
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2012/09/11/
news_40018.html). – 2012. – 11.09).
***
У Лисичанську понад 97 відс. платників ПДВ звітують Інтернетом
За словами начальника відділу інформатизації процесів оподаткування Світлани Віблої, кількість платників, які звітують Інтернетом, постійно зростає.
Вона зазначила, що з початку року з платниками укладено майже
600 договорів про надання звітності «електронкою». Тих, хто ще не
приєднався до новітніх технологій від податкової, начальника відділу інформатизації процесів оподаткування закликала звернутися
до Луганського Центру сертифікації ключів. «Там ключ електронного
цифрового підпису платники податків можуть отримати швидко і безкоштовно, – підкреслила податківець. – Кожному клієнту фахівці Центру допоможуть освоїти технологію подання звітності в електронному
вигляді на спеціальних тренінгах. Сьогодні ми докладаємо чимало
зусиль для того, щоб наочно показати нашим клієнтам – надання звітності Інтернетом робить процес сплати податків легким та швидким»
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(Державна податкова служба у Луганській області (http://lg.sts.gov.
ua/media-ark/local-news/68624.html). – 2012. – 05.09).
***
Полтавці оцінили якість обслуговування платників податків
Впродовж другої декади серпня 2012 року органи державної
податкової служби Полтавщини вивчали громадську думку громадськості щодо діяльності податківців та якості обслуговування платників податків. Учасниками опитування стали понад 500 жителів
області.
Аналіз анкет засвідчив, що на сьогоднішній день 94% опитаних
респондентів відзначили позитивні зміни у роботі податкових органів.
Серед найбільш прийнятних форм спілкування з працівниками
органів ДПС 51% учасників анкетування відзначили індивідуальні
консультації, по 16% респондентів віддали перевагу електронному
спілкуванню та участі у масових заходах для платників податків, 12%
опитаних визначили особистий прийом посадових осіб органів ДПС –
однією з найприйнятніших форм спілкування з податківцями.
Як показало опитування 42% анкетованих платників податків
області стали краще орієнтуватися у податковому законодавстві
та відзначили, що завдячують цьому Податковому кодексу України, який уніфікував численні законодавчі акти з питань оподаткування. Разом з тим 48% анкетованих висловили думку, що окремі
норми податкового законодавства все ще потребують доопрацювання.
Йшлося в опитування і про якість роботи Центрів обслуговування
платників податків, які на разі створені та працюють по всій області.
Так, 52% учасників опитування оцінили їх роботу на «відмінно», а
43% на «добре з плюсом» та «добре».
Щодо інформації розміщеної в Центрах обслуговування платників податків по області, то 76% опитаних вона задовольняє повністю,
а 15% – частково. Окремі учасники моніторингу громадської думки
висловили свої конкретні побажання, як покращити роботу в цих центрах та залишили свої пропозиції в анкетах (Новини Полтавщини
(http://poltavanews.com.ua/news/society/2012/8/27/poltavci-ocinili-yakistobslugovuvannya-platnikiv-podatkiv.aspx)ю – 2012. – 27.08).
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***
Діалог бізнесу і податківців стає більш міцним та конструктивним
Процес трансформації податкової служби з фіскальної в сервісну
надзвичайно багатогранний. Окрім створення центрів обслуговування платників податків, запровадження в життя багатьох інших
сервісів, він передбачає також організацію зустрічей за «круглим столом» з представниками бізнес-структур, проведення семінарів, пресконференцій, брифінгів, інтернет-конференцій тощо.
Дієвою формою налагодження партнерських зв’язків податківців
з платниками стали регулярні зустрічі керівництва ДПС Рівненщини
з активом громадських організацій. В рамках такої співпраці днями
заступник голови ДПС у Рівненській області Тетяна Подсада спілкувалася з працівниками ПОГ «Інформ-центр», засновником якого
є Рівненське територіальне відділення Асоціації платників податків
України. Підприємство є видавцем газети «Податкові вісті».
Тетяна Подсада висловила свої побажання щодо інформаційного
насичення часопису, виклала своє бачення поліграфічного оформлення видання. У свою чергу працівники «Інформ-центру» запропонували податківцям активніше брати участь у наповненні газети
актуальними роз’ясненнями податкового законодавства, розмірковувати на шпальтах видання про шляхи його вдосконалення (Сайт
Рівненьської обласної ради (http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/5314/). –
2012. – 27.08).
***
В Сумах продолжается работа по приведению в соответствие
с действующим законодательством договоров на аренду земельных
участков коммунальной собственности.
По словам первого заместителя городского головы, регионала
Николая Войтенко, речь идет не об одной тысячи гривен, которые
могут пополнить городской бюджет. Согласно последним изменениям
в законодательстве, минимальный размер месячной арендной платы
составляет три ставки земельного налога. Однако большое количество договоров аренды, заключенных в предыдущие годы, установило размер арендной платы меньше указанного минимума и в два,
и в три раза.
Часть объектов хозяйствования в связи с изменением законодательства добровольно начала платить за аренду земли по новым норма36
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тивам. С другими приходится работать властям: убеждать внести изменения в договоры аренды добровольно или решать вопрос через суд.
Среди тех, кто платит аренду за землю ниже минимального размера – промышленные предприятия и мощные строительные фирмы,
автозаправки, рестораны и магазины. Все они ведут успешный бизнес
благодаря покупателям – сумчанам, заказчикам и клиентам, однако
платить в пользу города не спешат…
По состоянию на 1 августа, по словам Николая Войтенко, в
Сумах насчитывается 331 договор аренды земель коммунальной собственности с арендной платой менее 3-х ставок земельного налога,
заключенный до 2008 года. Из них срок 31 договора аренды истекает
в 2012 году, – они будут продолжены уже на новых условиях, еще 65
договоров аренды закончатся в следующем году, поэтому даже сегодняшняя неуступчивость арендаторов не будет иметь принципиального значения. С 15 арендаторами властям удалось договориться о
внесении изменений в действующих договорах аренды, еще восемь
– принудить к этому в судебном порядке, в 55 договоров аренды изменения внести невозможно (СУМЫ ИНФО (http://sumyinfo.com/10738_
uspeshnie_sumskie_predpriyatiya_ne_speshat_napolnyat_gorodskuyu_
kaznu.html). – 2012. – 04.09).
***
Для оперативного получения информации о возможных злоупотреблениях со стороны работников налоговой службы области
в Государственной налоговой службе в Сумской области работает
телефон «доверия».
– Мы готовы обрабатывать информацию как от общественных
организаций, так и отдельных налогоплательщиков, – говорит Александр Ткаченко, и.о. председателя Государственной налоговой службы
(ГНС) в Сумской области.
Номер телефона «доверия» – (0542) 77-05-28. Он размещен в
отделе внутренней безопасности при ГНС в Сумской области. Граждане могут обращаться в случае, если видят в работе налоговика
нарушения законности, а также с замечаниями и предложениями о
деятельности налоговых органов, с заявлениями о содействии реализации своих прав и законных интересов (Данкор онлайн (http://dancor.
sumy.ua/news/newsline/82423). – 2012. – 31.08).
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***
Запуская в торжественной обстановке в работу новое оборудование на Тростянецкой фабрике ПАО «Крафт Фудз Украина», глава
облгосадминистрации Юрий Чмырь напомнил, что в ноябре прошлого года в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в этом цеху была запущена первая линия по производству
печенья мощностью 6 тысяч тонн в год. Тогда этот проект, вложив в
него около 40 млн. долларов США, инвесторам удалось реализовать
менее чем за год, что вызвало удивление представителя акционерного
общества с американской стороны.
«… руководство предприятия ответило, что это результат совместной работы власти и бизнеса. Власть, создав «единое инвестиционное
окно», до минимума сократила время прохождения разрешительных
процедур для инвестора, что стало толчком для реализации большого
числа инвестиционных проектов. Бизнес же, получив возможность
эффективно вкладывать деньги, увеличивает количество робочих
мест, наполняет бюджеты, реализует социальные проекты», – отметил Юрий Чмырь («СУМЫ ИНФО» (http://sumyinfo.com/10589__
kraft_fudz_v_trostyantse_vdvoe_uvelichila_vipusk_biskvitov.html).
–
2012. – 22.08).
***
Упродовж серпня тринадцять підприємств Сумщини зменшили та погасили заборгованість із виплати заробітної плати
«Обласна влада тримає на постійному контролі стан ліквідації
боргів перед людьми та вживає в рамках чинного законодавства
усіх можливих заходів для попередження цього явища», – зазначила заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко у
ході наради з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
Так, за оперативними даними, три підприємства регіону повністю
розрахувалися перед людьми, зокрема, філія «Буринський райавтодор», ТОВ «Архітектурне бюро» А.Б.В. та ТОВ «Промтранснафтосервіс». Частково погасили борг ВАТ «Нафтопроммаш», ПАТ «Конотопський арматурний завод», ТОВ «ЖМ ГРУП», ВАТ «АТП 15928»
та ін. (Сумська обласна державна адміністрація (http://state-gov.
sumy.ua/2012/09/06/tamara_shhenko_ pdprimstva_majut_svochasno_
viplachuvati_ljudjam_zaroblene.html). – 2012. – 06.09).
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***
Як інформує ДПС у Херсонській області, податківці регіону
збирають пропозиції та ініціативи, як покращити роботу органів
державної податкової служби, удосконалити податкове законодавство.
В спеціально встановлені скриньки кожен громадянин може
кинути свої зауваження, побажання чи рекомендації. Всі вони будуть
розглянуті та, за можливості, враховані в практичній роботі податківців Херсонщини. Змістовні та найбільш слушні пропозиції будуть
надіслані до ДПС України.
Торік ця акція мала позитивний резонанс серед громадськості. В
цілому на адресу податківці надійшло близько 40 пропозицій («Херсонщина За» (http://ksza.ks.ua/?p=10974). – 2012. – 28.08).
***
Органы государственной налоговой службы Херсонской
области изучили мнение общественности относительно своей
деятельности и качества обслуживания налогоплательщиков.
Участниками опроса стали более 1000 жителей области.
Анализ соцопроса налоговиков показал: 94% опрошенных респондентов отмечают позитивные изменения в работе налоговых органов.
Среди наиболее приемлемых форм общения с работниками органов ГНС 38,4% участников анкетирования отметили индивидуальные
консультации, 20% опрошенных – личный прием должностных лиц,
19% – участие в массовых мероприятиях, 17% респондентов предпочли электронное общение.
Как показал опрос, 51,6% анкетируемых налогоплательщиков
области стали лучше ориентироваться в законодательстве и отметили, что обязаны этому Налоговому кодексу Украины, который унифицировал многочисленные законодательные акты по вопросам налогообложения.
В то же время 43% респондентов считают, что отдельные нормы
налогового законодательства все еще требуют доработки.
56% участников опроса оценили работу Центров обслуживания
налогоплательщиков на «хорошо с плюсом», 25,7% на «отлично» и
13% – на «хорошо».
По информации, полученной из Центров обслуживания налогоплательщиков области, 86% респондентов она удовлетворяет полностью, а 7,6% – частично.
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Отдельные участники мониторинга общественного мнения оставили свои письменные предложения в анкетах, которые обязательно
будут учтены в практической работе органов ГНС Херсонщины
(«Херсонские Вести» (http://www.visti.ks.ua/novosti/analitika/2681hersoncy-otdayut-dengi-nalogovikam-komfortno-no-vse-esche-neohotno.
html). – 2012. – 08.09).
***
У січні – липні 2012 року суб’єкти господарювання Буковини
заявили до відшкодування ПДВ на свої поточні рахунки понад 18
млн. грн.
Понад 80 відсотків ПДВ заявили до відшкодування виробники
– експортери (14,6 млн. грн.), виробники, які використовують працю
людей з вадами здоров’я заявили 1,6 млн.грн., перевізники - експортери – 741 тис. грн. Фактично в цьому році підприємствам відшкодовано понад 40 млн. грн. Перевищення фактичних виплат над
заявленими відбувається за рахунок погашення старих боргів перед
виробниками. Податковою службою області за рахунок вчасно вжитих заходів вдалося попередити безпідставне відшкодування ПДВ на
суму 2,4 млн. грн., заявлені платниками ПДВ на рахунки в банках.
Це на 1,6 млн. грн. більше, ніж у січні – липні 2011 року / За матеріалами сектору контролю за правомірністю бюджетного відшкодування
податку на додану вартість ДПС у Чернівецькій області (Буковинська правда (http://bukpravda.cv.ua/news/ekonomika/item/3511-бізнесбуковини-отримує-відшкодування-пдв-більше-ніж-заявляє.html). –
2012. – 28.08).
***
23 серпня на МТК „Калинівський ринок”, податкова інспекція
міста Чернівці провела консультаційний день.
Керівники податкової інспекції розповіли приватним підприємцям про те, що податкова служба переходить від фіскального органу
до сервісної служби. І прагне поліпшення якості обслуговування
платників податків, спрощення адміністративних процедур. Водночас й повноцінно і своєчасно наповнювати державний бюджет.
Також обговорювали актуальне питання легалізації трудових
відносин та контроль за виплатою заробітної плати. «На сьогодні –
заробітна плата є одним із основних джерел доходів громадян. Але,
на жаль, тіньові процеси у сфері виплати зарплати набули особливого
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поширення», – повідомив Сергій Лєснік, заступник начальника ДПІ
у м. Чернівці.
Окремим питанням було практичне застосування податкового
законодавства, зокрема в частині внесення змін до вже раніше поданої
декларації платника єдиного податку.
Наприкінці зустрічі податківці роз’яснили основні положення
останніх змін у податковому законодавстві. Зокрема, чи можна
виправити помилки платника єдиного податку в його декларації,
що загрожує підприємцю, якщо він загубив книгу обліку доходів і витрат, про строки сплати єдиного податку тощо (Молодий
буковинець
( http://molbuk.ua/chernovtsy_news/49515-podatkvcpoyasnyuvali-scho-ne-pogano-otrimuvati-zarplatu-v-konvert.html). –
2012. – 28.08).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ
ТА ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Бюджетная роспись Министерства финансов Украины
по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета
выполнена на 100,4%, дополнительные сборы составляют
551,8 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГНС Украины.
Всего, по оперативным данным, в январе-августе было собрано
190,5 млрд. грн. Государственная казна получила 134,3 млрд. гривен, местные бюджеты – 56,2 млрд. грн. Поступления в госбюджет
выросли от прошлогодних показателей на 7,2 млрд. гривен, органы
самоуправления получили на 8 млрд. гривен больше, чем в прошлом
(Ирта-fax (http://irtafax.com.ua/news/2012/09/2012-09-04-42.html). –
2012. – 04.09).
***
Количество иностранцев, которые зарегистрировались в
Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов по сравнению с прошлым годом возросло на 15%. В 2011 году
регистрационные номера получили 32 тыс. иностранных граждан.
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По мнению экспертов налоговой, такой рост свидетельствует о
заинтересованности иностранцев Украиной как площадкой для получения прибыли. А это, соответственно, повышает экономическую
привлекательность нашей страны для потенциальных инвесторов,
сообщает пресс-служба Кабмина.
По статистике налоговой, всего в Государственном реестре зарегистрировано 44,5 млн физических лиц. Из них – 441,2 тыс. граждан
зарегистрировались в 2012 году, что почти на 53 тыс. превышает прошлогодние показатели (КИД (http://zadonbass.org/news/economy_other/
message_55286). – 2012. – 03.09).
***
Налоговая решила прислушаться к бизнесу относительно
«авансового» налога на прибыль. ГНСУ уже учла ряд замечаний и
предложений представителей бизнеса к Концепции реформирования
налоговой системы. При этом фискальное ведомство и дальше намерено продолжать активные дискуссии вокруг документа и обещает
прислушиваться к экспертным мнениям. Об этом в интервью ZN.UA
рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.
«После обсуждения предложенного варианта реформ в рабочих
группах мы сошлись на том, например, что целесообразно оставить
фиксированный сельскохозяйственный налог при условии отмены
спецрежима по НДС. Кроме того, мы готовы прислушаться к бизнесу и установить датой определения налогового обязательства дату
отгрузки товара или выполнения работ, оказания услуги и пр.» – сказал Александр Клименко.
Он также заявил, что налоговая служба «склоняется к мнению»
не поддерживать идею резкого двукратного увеличения минимальной
зарплаты, чтобы не увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда.
Кроме того, отметил глава ГНСУ, изначально в концепции также
предусматривались авансовые платежи по налогу на прибыль, «но
после проведения дискуссий с представителями бизнеса мы готовы
отказаться и от них» (FINANCE.UA (http://news.finance.ua/ru/~/1/0/
all/2012/09/03/286772). – 2012. – 03.09).
***
За січень-липень у Вінницькій області кількість підприємств,
яким автоматично відшкодовували ПДВ зросла в 4 рази – до 8 під42
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приємств. Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю
ДПС у Вінницькій області.
Якщо впродовж 2011 року ПДВ автоматом отримували всього 2
платники регіону і їм відшкодовувалось 19,6% усіх заявлених сум, то
станом на 1 серпня 2012 року критеріям, визначеним у Податковому
Кодексі України, відповідають вже 8 платників ПДВ Вінниччини.
А сума ПДВ «автоматом» сягає 27,3 млн. грн., або 34,1% загального обсягу заявлених сум.
Серед цих, хто долучився до автоматичного відшкодування ПДВ
ТОВ «ВП «Пневматик», ТОВ «Торговий дім «Вінницький агрегатний
завод», ТОВ «Жежелівський каолін» та ПП «Конкурент».
Станом на 1 серпня на розрахунковий рахунок вже заявлено 80,0
млн. гривень, відшкодовано 105,5 млн. грн., що становить 131,8%, що
на 17,1 % більше, ніж в 2011 році. Така динаміка пояснюється запровадженням механізму автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ,
яке на переконання податківців у подальшому повинно стати основним механізмом бюджетного відшкодування.
На автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ можуть претендувати і інші платники податків Вінниччини за умови, що фінансові результати їхньої діяльності свідчать про наявність належного
рівня податкової культури, відсутність ознак мінімізації податкових зобов’язань, застосування прозорого механізму формування
сум бюджетного відшкодування ПДВ (ВИННИЦА.info (http://www.
vinnitsa.info/news/vinnitska-podatkova-vidshkodovuye-pdv-avtomatomv-chetvero-bilshiy-kilkosti-pidpriyemstv.html). – 2012. – 23.08).
***
Податкове навантаження на галузеві підприємства Житомирщини має відповідати середньому в Україні. Так вважає голова
податкової служби області Сергій Шинкаренко.
«На сьогодні в області не побудовано якихось певних стратегічних об’єктів. І чекати збільшення надходжень від нових підприємств
теж не можемо. Тож наше завдання – це вивід економіки з тіні» –
зазначає Сергій Шинкаренко (Радіостанція «Житомирська хвиля»
(http://103fm.com.ua/news/29285-2012-08-22-12-02-00). – 2012. – 22.08).
***
В Запорожском регионе с начала года по состоянию на 1 сентября 2012 г. плательщикам НДС возмещено свыше 1 млрд. 818,5 млн.
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гривен. Каждый месяц обеспечиваются оперативные темпы возврата
средств налогоплательщикам.
Председатель ГНС в Запорожской области Алексей Тимарцев,
в частности, отметил, что система автоматического возмещения НДС
добросовестным плательщикам вместе с приемом налоговой отчетности в электронном виде, введением Единого реестра налоговых
накладных, установлением ряда льгот по основным налогам, внедрением новых налоговых сервисов – это нормы, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране (Голос Запорожья (http://
golos.zp.ua/news/4183-aleksey-timarcev-avtomaticheskiy-vozvrat-ndsuluchshaet-investicionnyy-klimat.html). – 2012. – 11.09).
***
Более 97% налогоплательщиков Луганщины отчитываются
через Интернет. Об этом сообщил начальник управления информатизации и учета плательщиков налогов ГНС в Луганской области
Сергей Левченко.
«Количество интернет-отчитывающихся будет расти и дальше, –
рассказал начальник управления, – в том числе и плательщиков налога
на прибыль. Этому в значительной степени способствует созданный
на базе Артемовской налоговой инспекции региональный Центр сертификации ключей, который бесплатно выдает плательщикам ключи
электронной цифровой подписи».
Как отметил Сергей Левченко, для предпринимателей, которые
вместе с декларациями по НДС предоставляют копии реестров
налоговых накладных, внедрена программа, позволяющая получать
реестры больших объемов (TopMedia (http://topmedia.com.ua/news/
show/2012-08-22/28536_nalogoplatelshhiki-stali-otchityvatsya-cherezinternet). – 2012. – 22.08).
***
Податківці області відзначають пожвавлення економічної
активності малого бізнесу Житомирщини. Про це свідчать збільшення сплати податку на доходи фізичних осіб. Так з початку року
суб`єкти господарської діяльності нашого регіону, у порівнянні з
минулим роком, збільшили надходження до зведеного бюджету на 28
мільйонів гривень.
На зростання надходжень податків вплинуло і запровадження
нової моделі спрощеної системи оподаткування та збільшення загаль44
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ної кількості представників малого бізнесу. У 2012 році на Житомирщині їхня кількість зросла на 4 тисячі і наразі становить 26 тисяч 300
платників єдиного податку (Радіостанція «Житомирська хвиля»
(http://103fm.com.ua/news/29582-2012-09-10-10-43-37). – 2012. – 10.09).
***
За первое полугодие 2,4 тысячи субъектов хозяйствования воспользовались льготами по налогу на прибыль.
Данную информацию сообщили в пресс-службе Государственной
налоговой службы в АР Крым. Общая сумма предоставленных льгот
составляет 269 миллионов гривен, что составляет на 97 миллионов
гривен больше, по сравнению с первым полугодием минувшего года.
Предприятия среднего и малого бизнеса сэкономили 0,2 миллиона
гривен (УРА-Информ (http://crimea.ura-inform.com/2012/09/10/17892).
– 2012. – 10.09).
***
На территории Большой Ялты около 98 процентов плательщиков НДС отчитываются через интернет. Это на 30 процентов больше в сравнении с августом прошлого года. Информация
поступила от пресс-службы ГНИ в Ялте. Пресс-служба рассказала,
что подобной активности способствует работа представительства
Центра сертификации электронных ключей, где налогоплательщик
может получить ключи электронной цифровой подписи бесплатно
(УРА-Информ (http://yalta.ura-inform.com/2012/09/07/11204). – 2012.
– 07.09).
***
В налоговой службе Луганщины иностранцам выдали около
1,5 тыс. регистрационных номеров
Количество иностранцев, которые зарегистрировались в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов, по сравнению с прошлым годом выросла на 8 процентов. По мнению специалистов налоговой, такой рост свидетельствует о заинтересованности
иностранцев в Украине как площадки для получения прибыли. А это,
соответственно, повышает экономическую привлекательность нашей
страны для потенциальных инвесторов.
По статистике, всего в Государственном реестре зарегистрировано почти 2,8 млн жителей области-физических лиц. Из них
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27,5 тыс. граждан зарегистрировались в 2012-м, что на 30% превышает
прошлогодние показатели (CXID-INFO (http://cxid.info/99637.html). –
2012. – 07.09).
***
За полгода в Луганске предприниматели заплатили единого
налога около 40 млн. грн. Об этом после окончания сессии Луганского городского совета сообщил городской голова Сергей Кравченко.
«… эти деньги… идут на развитие города — ремонт дорог, ремонт
крыш. За их счет мы будем строить детские площадки. Мы благодарны
предпринимателям города, которые не оспорили его и безропотно
платят», – отметил мэр города.
Он также добавил, что эти деньги город зарабатывает самостоятельно, без финансовой помощи со стороны государства.
Напомним, заявления о применении упрощенной системы налогообложения подали 62 тысячи субъектов хозяйственной деятельности
Луганской области. Из них – 58,5 тысяч предпринимателей–физических лиц и 3,5 тысячи – предпринимателей–юридических лиц (Иртаfax (http://irtafax.com.ua/news/2012/09/2012-09-06-20.html). – 2012. –
06.09).
***
Предприниматели Луганщины более чем в два раза увеличили
уплату единого налога. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС в Луганской области Виталий Немцев, информирует
пресс-служба ведомства.
По словам налоговика, после перехода на новую модель упрощенного налогообложения плательщики единого налога направили в
бюджет за 7 месяцев текущего года более 89 млн. грн. Это превышает
прошлогодние поступления на 47,7 млн. грн.
Заместитель председателя подчеркнул, что после внедрения
новой модели упрощенной системы налогообложения с начала года
общее количество представителей малого бизнеса на Луганщине
выросло почти на 15 тыс. предпринимателей. По состоянию на первое
июля, в области зарегистрировано около 63 тыс. плательщиков единого налога.
«Оживление экономической активности малого бизнеса, –
отметил Виталий Немцев, – способствовало также увеличению
объемов уплаты налога на доходы физических лиц. За январь-июль
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в сводный бюджет перечислено почти 1,7 млрд., что на 156 млн. грн.
больше прошлогодних показателей» (Ирта-fax (http://irtafax.com.ua/
news/2012/08/2012-08-23-31.html). – 2012. – 23.08).
***
Платники Слов’яносербського району (Луганська область) перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 40 млн. грн.
За словами заступника начальника державної податкової інспекції
у Словۥяносербському районі Надії Дудки, це на 6,5 млн. грн. більше,
ніж торік.
При цьому до скарбниць територіальних громад надійшло майже
28 млн. грн., що на 4,5 млн. грн. більше надходжень минулого року.
Зростання досягнуто за рахунок збільшення сплати податку на доходи
фізичних осіб на 2,7 млн. грн., плати за користування надрами – на
900 тис. грн., земельного податку – на 740 тис. грн., єдиного податку
– на 425 тис. грн.
Надія Дудка переконана, такі показники – це в першу чергу результат сумлінної праці платників податків, а також позитивних змін у
роботі податківців. «Сьогодні ми надаємо кожному клієнту високоякісні послуги, які суттєво полегшують процес сплати податків та економлять час підприємцям. Тобто принцип – від фіскального органу
до сервісної служби – втілюємо в повсякденне життя», – наголосила
заступник начальника інспекції (Державна податкова служба у
Луганській області (http://lg.sts.gov.ua/media-ark/local-news/68499.
html). – 2012. – 04.9).
***
Як розповіла начальник Алчевської об’єднаної державної
податкової інспекції Олена Солоп, запровадження нової спрощеної
системи оподаткування позитивно вплинуло на динаміку податкових надходжень від алчевських підприємців.
Після переходу на нову модель оподаткування «спрощенці» перерахували до держбюджету понад 3 млн. грн., що на 1,6 млн. грн. перевищує минулорічний показник.
За її словами, з удосконаленням системи оподаткування збільшилися й надходження з податку на доходи фізичних осіб. Так, з початку
року до місцевого бюджету підприємці сплатили понад 1,4 млн. грн.
Олена Солоп підкреслила, що кількість «спрощенців» у регіоні
постійно зростає. На сьогодні в інспекції зареєстровано понад 3 тис.
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платників єдиного податку (Державна податкова служба у Луганській області (http://lg.sts.gov.ua/media-ark/local-news/68625.html). –
2012. – 05.09).
***
Прес-служба ДПС у Львівській області повідомляє що у січнісерпні 2012 року до бюджетів всіх рівнів органами державної
податкової служби області зібрано 6104,7 млн гривень. Порівняно
з відповідним періодом минулого року приріст доходів становить 17,2
% або 894,1 млн гривень.
До місцевих бюджетів Львівської області надійшло 2440,0 млн
грн. Порівняно з відповідним періодом 2011 року приріст доходів становить 17,8 %, або 367,9 млн гривень.
Серед галузей економіки Львівської області станом на 01.09.2012
року найбільші частки надходжень до Зведеного бюджету припадають на підприємства переробної до добувної промисловості (1077,5
млн грн), транспорту та зв’язку (732,9 млн грн), оптової та роздрібної
торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з ремонту (619,5
млн грн), державного управління (294,8 млн грн), виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води (276,9 млн грн), операції
з нерухомим майном, оренда (253,8 млн гривень) (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/09/04/366866). – 2012.
– 04.09).
***
Hикoлaeвcкиe нaлoгoвики c нaчaлa гoдa выявили 3404
paбoтникoв-нeлeгaлoв. 3a 8 мecяцeв блaгoдapя нaлoгoвикaм
oфициaльнo oфopмлeнo 2460 paбoтникoв. Oб этoм cooбщает пpecccлyжба ГHC в Hикoлaeвcкoй oблacти. «Oдним из пpиopитeтныx
нaпpaвлeний paбoты нaлoгoвыx opгaнoв являeтcя пpeдoтвpaщeниe
нapyшeний в cфepe зaкoнoдaтeльcтвa o тpyдe, ycтaнoвлeниe
фaктoв выплaты дoxoдoв нeoфopмлeнным нaeмным paбoтникaм
c пocлeдyющим иx oфopмлeниeм и выплaтoй зapaбoтнoй плaты
c cooтвeтcтвyющим пepeчиcлeниeм нaлoгoв и cбopoв в мecтныe
бюджeты и coциaльныe фoнды», – гoвopитcя в cooбщeнии.
B тeчeниe янвapя-aвгycтa 2012 гoдa в xoдe пpoвeдeния пpoвepoк
выявлeнo 3404 нeoфopмлeнныx paбoтникoв. Дoнaчиcлeнo 627,1 тыcяч
гpн нaлoгa c дoxoдoв физичecкиx лиц co штpaфными caнкциями, из
кoтopыx 503,8 тыcяч гpн или 80 % пocтyпилo в бюджeт.
48

Безпека підприємництва, 2012, № 4

Результати роботи

По peзyльтaтaми пpoвepoк oфициaльнo oфopмлeнo 2460
paбoтникoв. C лeгaлизoвaннoй зapaбoтнoй плaты, выплaчeннoй
paбoтoдaтeлями пocлe oфициaльнoгo oфopмлeния paбoтникoв, в
бюджeт дoпoлнитeльнo пocтyпилo 509,8 тыcяч гpн нaлoгa c дoxoдoв
физичecкиx лиц (Николаевские Вести (http://nikvesti.com/news/
business/34685). – 2012. – 11.09).
***
За вісім місяців поточного року надходження до Зведеного
бюджету в Рівному у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року збільшилися на 101,9 мільйона гривень і становлять 686,3
мільйона гривень.
До Державного бюджету за січень-серпень 2012 року мобілізовано майже 335 мільйонів гривень, що у порівнянні з надходженнями
такого ж періоду 2011 року більше на 47,5 мільйона гривень.
До місцевого бюджету з початку року зібрано 351,5 мільйона
гривень, а це на 54,4 мільйона гривень більше, ніж за минулорічний період (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/09/05/366943). – 2012. – 05.09).
***
Услугами центра сертификации для налогоплательщиков
Сумщины воспользовались 245 пользователей – 152 физических и 93
юридических лиц. Всего выдано 732 сертификаты открытых ключей
(Всі Суми ( http://www.vsisumy.com/news/biznes/elektronnyy-klyuch-vsumah-245). – 2012. – 29.08).
***
Перший заступник голови облдержадміністрації Віктор Чернявський відзначив внесок малого та середнього бізнесу у соціальноекономічний розвиток регіону. «Бізнес активно долучається до розвитку нової Сумщини та сприяє її економічному зростанню. Малі й
середні підприємства сьогодні складають 20% економічного сектору
області», – наголосив посадовець.
Перший заступник голови облдержадміністрації підкреслив, що
в регіоні створені всі умови для започаткування і ведення бізнесу
та залучення інвестицій. Зокрема, Стратегія розвитку «Нова Сумщина-2015 акумулювала основні механізми та напрямки економічного
зростання й підвищення добробуту людей.
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«Завдяки конструктивному діалогу влади та підприємницьких
кіл вирішуються важливі питання життєдіяльності регіону. Сумські підприємства наповнюють місцеві бюджети, створюють нові
робочі місця та підтримують соціальну сферу», – переконаний посадовець (Сумська обласна державна адміністрація (http://state-gov.
sumy.ua/2012/09/06/vktor_chernjavskijj_ pdprimnictvo_ _lokomotiv_
socalnoekonomchnogo_zrostannja.html). – 2012. – 06.09).
***
На податковому обліку в державній податковій інспекції у
м.Черкасах перебуває 13 суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб, основним видом діяльності яких є вирощування сільськогосподарської продукції (зернових, олійних культур).
За 8 місяців поточного року згадані суб’єкти сплатили до бюджету
міста Черкаси 398 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб, до бюджетів районів відповідно до територіального розташування земельних ділянок надійшло 335,7 тис. грн. Структурними підрозділами
інспекції здійснюються системні заходи щодо виявлення порушень,
пов’язаних з оплатою праці, зокрема, виплатою зарплат у «конвертах»
або у розмірі, нижчому від встановленого законодавством мінімуму,
виявлення незареєстрованих найманих працівників, праця яких використовується без укладення трудових угод, тощо.
За результатами вжитих заходів 13 суб’єктів господарювання –
сільгоспвиробників підвищили заробітну плату найманим працівникам, додатково укладено 35 трудових договорів, до бюджету додатково надійшло 334,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що
на 191,3 тис. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року
(Провінція
(http://pro-vincia.com.ua/novini/news_statistika/2990-za8-msyacv-vd-slgosptovarovirobnikv-cherkas-dodatkovo-nadyshlo-3341tisgrn-podatku-na-dohodi-fzichnih-osb.html)ю – 2012. – 06.09).
***
Як повідомляє Державна податкова служба у Чернівецькій
області, з початку 2012 року підприємці майже втричі збільшили
сплату єдиного податку. Після переходу на нову модель спрощеного
оподаткування вони спрямували до бюджету 42,4 мільйона гривень.
Це перевищує минулорічні надходження цього податку більше як на
27 000 гривень (Молодий буковинець (http://citi.cv.ua/news/ekonomika/
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u-2012-mu-z-bukovinskih-pidpriemciv-zderli-vtrichi-bilshe/). – 2012. –
10.09).
***
Після запровадження нової моделі спрощеної системи оподаткування з початку року загальна кількість представників малого
бізнесу Чернівецької області зросла на понад 5 тис. підприємців.
Станом на 1 серпня 2012 року зареєстровано більше 27 тис. платників єдиного податку (Буковинська правда» (http://bukpravda.cv.ua/
news/oblast/item/3613-підприємці-буковини-майже-втричі-збільшилисплату-єдиного-податку.html). – 2012. – 04.09).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Президент: Тиск на бізнес в Україні має припинитися
В Україні має припинитися тиск на бізнес та запроваджені максимально сприятливі умови для вільного та цивілізованого підприємництва. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час
урочистостей з нагоди 21-ї річниці незалежності.
«Вимагаю повністю знищити будь-який тиск на бізнес. Найрішучішим чином викорінити «наїзди» на підприємців корупціонерів від
правоохоронних та контролюючих органів. Слід безжалісно очистити
від них державну владу», – сказав Віктор Янукович. Він наголосив,
що таким чином держава забезпечить економічний розвиток на довгострокову перспективу.
«Ми послідовно рухаємося до створення сприятливих умов для
цивілізованого й відповідального бізнесу в країні. Мета економічних
реформ – це не тільки технічне й технологічне оновлення. Наша мета
– побудова відкритої економіки без рейдерства, корупції і «тіні»», –
зазначив Віктор Янукович.
Президент нагадав, що в Україні на законодавчому рівні визначено виключний перелік документів дозвільного характеру, чиновникам заборонено встановлювати не передбачені законом дозволи.
«Скасовано понад 58 тисяч актів та рішень, які створювали перепони
для розвитку бізнесу. Запроваджено декларативний принцип початку
господарської діяльності. Ми знизили ставки податків, надали податкові канікули для малого бізнесу, готельної справи, IT-індустрії», –
зауважив він.
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Глава держави наголосив на важливості закріплення зрозумілих і
стабільних «правил гри» для бізнесу, створення чітких гарантій прав
власності, що дасть змогу розкрити підприємницький потенціал українського суспільства. «Це звільнить шлях для приходу в Україну іноземних компаній і підприємців, які хочуть відкрити власну справу,
налагодити нове виробництво, працювати над інноваціями разом з
нами», – сказав Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/25116.html). –
2012. – 24.08).
***
Уряд визначив концептуальні засади формування ефективного
та дієвого механізму державного управління ризиками, спрямованого на недопущення та мінімізацію наслідків потенційного негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.
З цією метою 15 серпня 2012 року Кабінет Міністрів України на
своєму засіданні схвалив Концепцію забезпечення національної безпеки України у фінансовій сфері, прийнявши відповідне розпорядження.
Отже, для досягнення поставленої мети передбачено низку заходів, серед яких:
– проведення структурних реформ в економіці та забезпечення
цінової та фінансової стабільності;
– забезпечення стабільності системи державних фінансів;
– дотримання економічно безпечного рівня державного боргу;
– створення умов для розвитку та функціонування внутрішнього
ринку капіталу;
– стимулювання кредитування реального сектору, зменшення
ризиків у банківській сфері;
– зменшення уразливості фінансової сфери від непрогнозованих
змін у валютних курсах світових валют та напрямах потоків капіталу;
– збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового
ринку;
– посилення стійкості, прозорості та конкурентоспроможності
небанківського фінансового сектору України.
Реалізація даного рішення забезпечить захист національних
інтересів держави в разі виникнення та поглиблення загроз у фінансовій сфері, розроблення механізму державного управління ризиками у
фінансовій сфері та мінімізацію наслідків глобальних загроз у разі їх
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виникнення, що сприятиме збалансованості фінансової сфери і забезпечить ефективне функціонування національної економіки та економічне зростання держави (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=245503991&cat_id=244274160). – 2012.
– 20.08).
***
Уряд схвалив внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів. Відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів
України 22 серпня 2012 року.
Метою даного нормативно-правового акта є уточнення положень
Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.04.2011 № 439 в частині визначення Мінекономрозвитку головним розпорядником зазначених коштів.
Прийняття постанови дозволить удосконалити механізм надання
компенсації витрат, пов’язаних зі сплатою відсотків за кредитами, взятими для реалізації енергоефективних проектів в частині уточнення,
що здійснюватиметься компенсація фактичних витрат, пов’язаних зі
сплатою у поточному бюджетному періоді відсотків за користування
кредитами, а також з обмеженням компенсації не більше ніж відсоткова ставка за залученими кредитами.
Документ також сприятиме спрощенню отримання суб’єктами
господарювання компенсації витрат, пов’язаних зі сплатою відсотків
за такими кредитами, шляхом зменшення кількості адміністративних процедур. Передбачається виключення з Порядку норми, що
стосується розгляду проектів, для реалізації яких залучені кредити,
Комісією з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією
інвестиційних проектів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=245521529&cat_id=244274160). –
2012. – 27.08).
***
Ключі електронного підпису безкоштовно видаватиме не
тільки податкова, а й приватні компанії
Подання податкової звітності в електронному вигляді стане безкоштовним навіть для клієнтів приватних IT-компаній, що спеціалізуються на таких сервісах. Така домовленість зафіксована у підписа53
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ному Меморандумі між Державною податковою службою та найвпливовішими учасниками ринку електронного документообігу.
«Раніше підприємці мали можливість безкоштовно отримати
ключі електронного підпису лише в акредитованому центрі податкової служби. Сьогодні ми робимо важливий крок вперед – в пакеті
послуг компаній, що підписують Меморандум, буде передбачений
програмний продукт, що дозволить їх клієнтам безкоштовно подавати
звітність до податкової. Сумарно компанії, з якими ми сьогодні підписуємо меморандум, охоплюють 80% ринку. Тобто 80% представників
бізнесу, що користуються електронною звітністю, матимуть можливість робити це безкоштовно», – зазначив Голова ДПСУ Олександр
Клименко під час урочистого підписання документу.
За словами О. Клименка, за три місяці існування Акредитованого
центру сертифікації ключів в складі податкової служби було видано
вже 90 тис. ключів.
Податкова служба очікує, що внаслідок досягнутих домовленостей зросте кількість підприємців, які подаватимуть звітність в електронному вигляді. «Наші клієнти виграють двічі: отримають безкоштовне програмне забезпечення та постійно зростаючу якість пакету
додаткових послуг, що надають приватні компанії. ДПС виграє за
рахунок збільшення кількості платників, що звітують в електронному
вигляді, незалежно від того, де вони отримують ключі – безпосередньо у податковій службі чи в одній з компаній-учасниць Меморандуму», – підсумував Олександр Клименко.
До Меморандуму приєдналися представники акредитованих центрів сертифікації ключів та найвпливовіші гравці ринку подання електронної звітності та електронного документообігу, в тому числі ТОВ
«АйФін», ТОВ «Український сертифікаційний центр», ТОВ «Центр
сертифікації ключів «Україна», ПрАТ «ІВК», ТОВ «К-Технолоджі»,
ТОВ «Інтелект - Сервіс», ПП «Софт Протекшн», ПАТ «Центр
комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», ПАТ «Інститут інформаційних технологій», ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші (Державна податкова служба України (http://www.sts.gov.ua/media-tsentr/novini/69331.
html). – 2012. – 12.09).
***
Держпідприємництво не погодило Мінагрополітиці затвердження стандартів з низкою додаткових документів на присвоєння номера для маркування продукції
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У проекті наказу «Про затвердження Стандарту надання
адміністративної послуги «Присвоєння номера для маркування продукції власного виробництва суб’єктам господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво із водних біоресурсів»
Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує
затвердити стандарт присвоєння номера для маркування продукції.
До заяви на отримання цієї адмінпослуги суб’єкт господарювання
повинен подати низку додаткових документів:
– виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб-підприємців,
– копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій,
– копію експлуатаційного дозволу потужностей (об’єктів),
– копію атестата акредитації виробничої лабораторії на право проведення вимірювань з галуззю акредитації – для консервних виробництв.
«В той час, як в державі борються з непотрібними папірцями,
Мінагрополітики пропонує ввести ряд додаткових документів», –
коментує Голова Держпідприємництва Михайло Бродський.
У Держпідприємництві бачать розбіжності між діями Мінагрополітики і завданням Президента та Уряду, які спрямовані на
скасування та скорочення необхідності подання документів та
відомостей, які містяться у державних реєстрах. За словами фахівців, органи державної влади можуть отримати цю інформацію у в
порядку обміну даними (Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва ( http://www.dkrp.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=334920&cat_id=37571). – 2012. –
05.09).
***
У Держпідприємництва з›являться територіальні представництва
Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію Державної
служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
про утворення територіальних органів як структурних підрозділів апарату Служби. Відповідне розпорядження № 540-р, де міститься їхній
перелік, видане 1 серпня 2012 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.
gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245521529&cat_id=244274160). –
2012. – 08.08).
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***
Дозвільні органи погоджуються зі скасуванням штучно вигаданих документів дозвільного характеру
Одним із ключових завдань для забезпечення розвитку економіки
України є покращення бізнес-клімату, скорочення кількості дозволів,
висновків, погоджень, що створюють адміністративні бар’єри для
суб’єктів господарювання.
Саме з цією метою та на виконання пункту 73.2 Національного
плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості
документів дозвільного характеру».
Діючий Перелік, затверджений Законом України № 3392, складається з 153 дозволів. Станом на сьогодні 13 дозволів вже виключено з
нього чинними законами, 3 додано чинними законами, залишилося
діючими 143 дозволи.
Перелік до скорочення підготовлено за результатами аналітичної
роботи Мінекономрозвитку з урахуванням скарг підприємців, пропозицій Міжнародної фінансової корпорації та Європейської Бізнес Асоціації. Незважаючи на певні розбіжності у відомчих поглядах, майже
всі дозвільні органи погодилися з необхідністю скасування цих дозволів або застосування повідомлення/декларації.
В ході наради з представниками центральних органів виконавчої
влади, що відбулася 10 серпня 2012 року під головуванням Прем’єрміністра України Миколи Азарова, ретельно розглянуто кожен
дозвільний документ, враховані аргументи «за» і «проти», взято до
уваги додатковий перелік з 25 дозволів, запропонованих для скасування Держпідприємництвом вже після розробки законопроекту. На
сьогодні отримано погодження дозвільних органів щодо скорочення
21 з них.
Підготовлений законопроект після схвалення Урядом буде направлено Президентом України для внесення до Верховної Ради (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (http://www.
me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=187561&cat_id=38461). –
2012. – 16.08).
***
За информацией Государственной налоговой службы Украины,
до конца 2012 года действует мораторий на фактические проверки
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предприятий малого и среднего бизнеса. И не важно, предприниматель имеет свой парфюмерный магазин, агентство услуг или просто
торгует на рынке. Данный мораторий действует на всех.
Это время отведено как «адаптивный период» для воплощения новых правил упрощенного налогообложения и других
законодательных изменений.
Количество плановых документальных проверок юридических
лиц в течение третьего квартала 2012 года благодаря совершенствованию процедуры планирования и отбора к проверке исключительно
рисковых налогоплательщиков уменьшилось на 15%. Всего за этот
период налоговая служба планирует проверить 1,7 тыс. субъектов
хозяйствования.
В первом квартале текущего года было проведено 2,1 тыс. проверок, во втором – 2 тыс. В целом за год предполагается не более
8 тыс. документальных проверок. За последние три года общий объем
таких контрольных мероприятий сократился втрое (Рупор Житомира
(http://ruporzt.com.ua/ukraina/41661-nalogovaya-dobrosovestnopriderzhivaetsya-moratoriya-na-fakticheskie-proverki-biznesa.html).
–
2012. – 28.08).
***
Податківцями Вінницької області було організовано та проведено на ринках, площах, в супермаркетах та банківських установах 32 промо-акції, під час яких розповсюджувалися інформаційні
листівки про сервіси податкової служби під гаслом «Від фіскального органу – до сервісної служби»
Довідкова інформація про безкоштовні сервіси ДПС розміщена на
інформаційних стендах в приміщеннях 14 Центрів обслуговування
платників податків ДПС та консультаційних пунктах області.
Окрім цього, майже 25 тис. платникам податків (в т.ч. 17 тис. - приватним підприємцям) було надіслано тематичні інформаційні листи з
детальною інформацією про спектр сервісних послуг ДПС.
Для всебічного інформування жителів та гостей області щодо
сервісів ДПС, в т.ч. стосовно «Пульсу податкової», Центру сертифікації електронних ключів, в найбільш людних місцях, на автошляхах,
лише за серпень цього року, розміщено 34 носії зовнішньої реклами
(13 біг-бордів, 9 сіті-лайтів та 9 інформаційних дошок).
Інформуючи про нові можливості якісного обслуговування представників бізнесу та громадськості, ДПС у Вінницькій області конста57

Співробітництво підприємців та влади...

тує значне збільшення користувачів веб-сторінки ДПС у області та
сподівається, що отримані податкові послуги сприятимуть зростанню
податкової культури вінничан (ВИННИЦА.info ( http://www.vinnitsa.
info/news/na-vinnichchini-podatkivtsi-propiarili-svoyi-poslugi.html). –
2012. – 12.09).
***
Запорожских предпринимателей позвали на роуд-шоу
По информации бюджетного учреждения «Запорожский
региональный центр по инвестициям и развитию», с сентября по
ноябрь в Германии, США и ряде других стран состоится роуд-шоу
инвестиционных проектов.
Департамент экономического развития городского совета предлагает предприятиям и организациям Запорожья принять участие в этих мероприятиях и презентовать там свои инвестиционные
проекты, потенциальные возможности компании и наладить контакты
с возможными инвесторами, сообщает пресс-служба горисполкома.
Телефон для справок: 061) 787-45-93.
Веб-сайт: www.ukrproject.gov.ua, www.investukraine.com (ЗАПОРОЖСКОЕ ВРЕМЯ (http://timesua.com/current/50357-zaporozhskichpredprinimatelejj-pozvali-na-roud-shou.html). – 2012. – 23.08).
***
«Все, що виготовлюють на Луганщині, має нею й споживатися». Так Олександр Ісаченко, начальник управління промисловості Луганщини, окреслив мету кооперації. Для цього в області
працюють у трьох напрямках: залучення малого бізнесу до роботи
крупних підприємств, налагодження контактів між різними фірмами
та вирішення проблем малого бізнесу.
Олександр Ісаченко, начальник облуправління промисловості:
“Чем больше предприятий малого бизнеса поставляют продукцию на
крупные наши предприятия, тем экономика этих предприятий улучшается. Почему? Потому что себестоимость у малих предприятий,
отсутствуют накладне расходы».
Підприємства з Краснодону, Ровеньків, Свердловська нерідко
намагаються підтримати свій бізнес за рахунок колег з інших областей, тому більшість фінансів «покидають» Луганщину. З цим потрібно
боротися, говорить Ісаченко, тим більше, що цьогорічна кооперація
доводить, що вона працює заради луганчан.
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Настав час працювати і над внутрішньодержавною кооперацією,
а також об’днувати зусилля із закордонними сусідами. Вже цього року
підприємства Луганщини почала співпрацювати з Запорізькою, Дніпропетровською, Донецькою та Ростовською областями. За два тижні,
після підписання угод про співпрацю, кількість підприємств у кооперації збільшилась вдвічі (Луганська обласна державна ТРК (http://lot.
lg.ua/index.php?newsid=9083). – 2012. – 10.09).
***
На Луганщине за последние три года общий объем контрольных
мероприятий сократился почти в четыре раза. Об этом сообщает
пресс-служба ГНС в Луганской области.
До конца 2012 года продолжает действовать мораторий на фактические проверки предприятий малого и среднего бизнеса.
Это время отведено как адаптационный период для внедрения новых правил упрощенного налогообложения и других
законодательных изменений. Количество плановых документальных
проверок юридических лиц в течение третьего квартала 2012 года
благодаря совершенствованию процедуры их планирования уменьшилось на 21%. Сегодня отбираются для проверки исключительно
рисковые налогоплательщики.
Всего за восемь месяцев текущего года налоговая служба региона
проверила 99 субъектов хозяйствования.
В первом квартале текущего года было проведено 55 проверок,
во втором – 5. В целом за год предполагается провести не более
140 документальных проверок. За последние три года общий объем
контрольных мероприятий сократился почти в четыре раза.
ГНС в Луганской области напоминает, что предприниматели,
которые при проверке столкнулись с неправомерными, по их мнению,
действиями налоговиков, могут сообщить об этом высшему руководству ГНС Украины с помощью горячей линии «Пульс налоговой»:
(044) 284-00-07 (Луганск. Комментарии (http://lugansk.comments.ua/
news/2012/09/04/180123.html). – 2012. – 04.09).
***
Депутат предлагает помочь луганским предпринимателям
Часть денег, полученных за счет сбора единого налога, необходимо
направить на программу развития предпринимательства в Луганске.
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Об этом сегодня в ходе сессии Луганского городского совета заявил
депутат Сергей Давыдов.
Мэр Луганска Сергей Кравченко пообещал рассмотреть этот
вопрос, когда будут вноситься изменения в бюджет (Деловая Луганщина (http://dl.lg.ua/articles/2012-09-06-05.htm). – 2012. – 06.09).
***
22 августа на пресс-конференции в Одессе Виктор Пшонка
рассказал, что он поручил прокурору области Александру Галкину
под личным контролем разобраться с конфликтной ситуацией на
Привозе на региональном уровне.
Он добавил, что в правовом отношении проблема на Привозе
состоит в хозяйственных отношениях между субъектами, «но они
затянулись, я думаю, и по вине органов местного самоуправление, и
по вине контролирующих ведомств и правоохранителей».
Виктор Пшонка сообщил, что прокурор должен будет предоставить результаты в Генеральную прокуратуру. «Если не будут
удовлетворены оба субъекта, будем решать на уровне Киева», – добавил он (Таймер (http://timer.od.ua/news/mojet_priehat_brigada_iz_
genprokuraturi_560.html). – 2012. – 23.08).
***
Прокуратура допомогла полтавцю позбутися тиску на його
бізнес
На телефон «гарячої лінії» Лубенської міжрайонної прокуратури
надійшло повідомлення від приватного підприємця. Він розповів, що
на його бізнес тиснуть працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю Лубенського МВ УМВС України в області.
Про це повідомив старший прокурор відділу прокуратури Полтавської області Ігор Степаненко.
Прокурорською перевіркою встановлено, що оперуповноважений СДСБЕЗ Лубенського МВ УМВС України в області безпідставно
(без направлення на перевірку), почав перевіряти приватного підприємця. Останній займався роздрібною торгівлею аудіо- та відеодисків. Таким чином правоохоронець порушив п. 24 ст. 11 Закону
України «Про міліцію».
За результатами прокурорської перевірки Лубенською міжрайонною прокуратурою, начальнику Лубенського МВ УМВС України в
області внесено подання з вимогою усунути порушення чинного зако60
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нодавства та притягнути винних до відповідальності (Полтавщина
(http://www.poltava.pl.ua/news/18027/). – 2012. – 28.08).
***
З підприємцями Хмельницького зустрівся заступник міського
голови Іван Прокопець. Він зазначив, що на малих підприємствах
працює близько 10% населення міста працездатного віку. За 2011 рік
кількість осіб, зайнятих в малому бізнесі становила 54,3 тис. Станом
на 1 серпня 2012 року в місті діє 7849 юридичних осіб, що на 2,7%
більше ніж діяло станом на відповідну дату минулого року та, 30122
фізичних осіб – підприємців, що на 3,1 % менше ніж діяло станом на
1 серпня 2011 року.
Надходження коштів від суб’єктів малого підприємництва значною мірою впливають на формування місцевого бюджету та бюджету
міста: за I півріччя 2012 року надходження склали 71,1 млн. грн. або
34,5% до загальних надходжень податків і зборів по місту (16,9% - від
надходжень до бюджетів усіх рівнів).
Органами виконавчої влади міста проводилась системна робота
щодо розвитку діалогу та рівноправного партнерства з бізнесом. Суттєвою допомогою для бізнесу є дозвільний центр, видача документів
через який скорочує як часові так і матеріальні витрати суб’єктів господарювання. Заклад відзначено на всеукраїнському рівні високими
результатами діяльності по видачі документів дозвільного характеру
та здійсненню дозвіль-погоджувальних процедур (станом на 1.07.2012
року через дозвільний центр видаються 68 видів документів дозвільного
характеру, виконується 30 видів дозвільно-погоджувальних процедур).
При центрі працює інформаційно-консультативний центр, в якому облаштовано 4 місця для користувачів - підприємців, які мають можливість
з комп’ютерної системи швидко отримати всю необхідну інформацію
щодо дозвільних процедур і діючих нормативно-правових актів.
У 2010 році створено Центр підтримки малого підприємництва(вул.
Грушевського, 88), на базі якого проводяться тренінги, семінари,
інформаційно-консультативна робота з питань започаткування та
ведення бізнесу.
В серпні поточного року запрацював Центр надання адміністративних послуг (вул. Соборній, 16), де в одному приміщенні об’єднано
представників різних виконавчих органів міської ради, що суттєво
спростило підприємцям процедуру від започаткування бізнесу до
отримання дозвільних документів.
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Враховуються пропозиції підприємців при прийнятті рішень
міською радою. Так, яскравим прикладом є обговорення ставок єдиного податку, під час якого враховано пропозиції Союзу ювелірів,
служб таксі, підприємців ринків (Хмельницька міська рада, виконавчий комітет: Офіційний сайт (http://www.khmelnytsky.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=12590:2012-08-31-08-4522&catid=189:2010-02-15-10-41-41). – 2012. – 31.08).
***
Буковинських підприємців закликають про факти незаконного
втручання в підприємницьку діяльність повідомляти в прокуратуру
Відповідно до ініціативи Президента України, вимоги Генерального прокурора України щодо недопущення перешкод у розвитку бізнесу, фактів порушень прав суб’єктів господарювання, незаконного
втручання в їх господарську діяльність та тиску з боку органів державного контролю і правоохоронних органів, з метою оперативного
інформування про зазначені дії в прокуратурі Чернівецької області
усіх міськрайспецпрокуратурах Буковини працюють телефони «гарячої лінії» (ЧАС (http://www.chas.cv.ua/index.php?newsid=6841). – 2012.
– 13.09).

ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
8 августа 2012 прокуратурой Днепропетровской области
возбуждено уголовное дело в отношении инспектора Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368
Уголовного кодекса Украины (получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим служебное положение,
объединенное с вымогательством).
Установлено, что 6 августа 2012 указанное лицо требовало и получило 50 000 гривен взятки от частного предпринимателя за несоставление акта проверки объекта недвижимости, собственником которого
является последний, а также за непривлечение его к административной ответственности по данному факту.
После получения взятки инспектор был задержан правоохранителями. 9 августа 2012 года злоумышленнику была избрана мера пре62
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сечения в виде содержания под стражей (sobitie.com.ua (http://sobitie.
com.ua/ukraina-mir/inspektor-arhitekturno-stroitelnogho-kontrolya-vdnepropetrovskoy-oblasti-popalsya-na-vz). – 2012. – 17.08).
***
В Донецкой области за взяточничество осуждено должностное лицо исполнительной службы. Об этом сообщает пресс-служба
СБУ в Донецкой области.
К ответственности привлечен чиновник одного из районных
управлений Главного управления юстиции в Донецкой области,
который вымогал и получил взятку.
Установлено, что начальник отдела исполнительной службы
районного управления юстиции вымогал у частных предпринимателей 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, которое принадлежало
предприятию-должнику.
Сотрудники СБУ задержали должностное лицо на горячем – он
попался прямо в своем рабочем кабинете в момент получения денег.
Коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам Высшего
специализированного суда Украины приняла решение об осуждении
злоумышленника по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса
Украины на 5 лет ограничения свободы с испытательным сроком 3
года (УРА-Информ.Донбасс (http://ura.dn.ua/28.08.2012/128843.html).
– 2012. – 28.08).
***
В Донецке предприниматели отстаивают свои права вести
бизнес на Привокзальной площади
Около 40 донецких бизнесменов пытаются отстаивать свои права
в судах, на которые, по словам предпринимателей, оказывается огромное давление. Об этом сайту 62.ua cообщили предприниматели.
«У нас просто забирают собственность», – говорит один из них.
По его словам, если ранее демонтировать павильоны предпринимателей заставляли, мотивируя общественной необходимостью, связанной
с проведением в Донецке Евро-2012, то теперь такой необходимости нет.
В свое время он вкладывал деньги, когда под павильоны велись
коммуникации, помогал городским властям, а теперь его заставляют
уходить, без компенсаций, которые были выданы за снос павильонов «Золотого ключика» и «Картопляной хаты» (www.62.ua (http://
www.62.ua/article/189279). – 2012. – 07.09).
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***
Акционеры «Житомирских ласощей» обвиняют чиновников
областной государственной администрации в бездействии, пишет
Житомир.info
Представитель иностранной компании-акционера «Дельта
Кепитал С.А.» Олег Коляда возмущен тем, что к митингующим под
облгосадминистрацие акционерам никто из чиновников не вышел.
«Сегодня такой орган власти, как Житомирская областная
государственная администрация, отсутствует. Об этом говорят
многочисленные нарушения и уклонение от исполнения своих
профессиональных обязанностей, за которые чиновники получают
зарплату», – уверен Коляда.
Сейчас акционеры «Житомирских ласощей» готовятся к проведению акции в Киеве, которая должна привлечь внимание Президента к
проблеме рейдерства в Украине (Главное (Харьков) (http://glavnoe.ua/
news/n108307). – 2012. – 05.09).
***
На Прикарпатті прокуратура виявила незаконні перевірки підприємців Прокуратурою Надвірнянського району проведено перевірку з питань дотримання вимог Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в
Надвірнянському районному центрі зайнятості.
Встановлено, що його працівники допускають порушення вимог
чинного законодавства при проведенні планових та позапланових
перевірок суб’єктів господарської діяльності Надвірнянського району,
зокрема перевіряють їх без законних на те підстав.
Так, протягом поточного року проведено 19 позапланових перевірок. При оформленні посвідчень та направлень для їх проведення
чиновники не дотримуються вимог законодавства.
Вказані порушення є масовими і допускаються при проведені всіх
перевірок, які здійснює Надвірнянський районний центр зайнятості.
За результатами перевірки прокурором району внесено подання
директору Івано-Франківської обласної служби зайнятості з вимогою
усунути вказані порушення та притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб, повідомляє прес-служба прокуратури (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/suspilstvo/n_29183/na_prykarpatti_
prokuratura_vyjavyla_nezakonni_perevirky_pidpryyemtsiv.html). – 2012.
– 11.09).
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***
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области задержали
одного из сельских председателей во время получения взятки.
Установлено, что за содействие в предоставлении разрешения на
размещение выездной торговли продовольственными товарами на
территории села чиновник требовал от частного предпринимателя
мзду в размере 10 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе
ГУБОП МВД Украины.
В результате проведенных спецназом УБОП мероприятий
злоумышленник был задержан в его служебном кабинете во время
получения первой части гонорара – 500 долл. США.
Относительно «вымогателя» возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368
«Получение взятки» Уголовного кодекса Украины. Ему грозит
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас в отношении председателя сельсовета избрана мера
пресечения в виде залога 17 тыс. грн. (УНН (http://www.unn.
com.ua/ru/news/867060-selskiy-golova-iz-prikarpatya-vymogal-upredprinimatelya-500-dol.-vzyatki/). – 2012. – 14.08).
***
Ініціативна група із 200 підприємців Києва проводить мітинг
під будівлею КМДА вимагаючи єдиних правил і прозорості у видачі
дозволів на діяльність тимчасових споруд (малих архітектурних
форм).
Як повідомила координатор ініціативної групи підприємців Леся
Мукосел, останнім часом підприємці стикаються зі штучними перешкодами в отриманні дозволів у сфері МАФ.
Підприємець заявила, що очікується прийняття рішення з виділення безпрецедентної суми у 30 млн. грн. із бюджету Києва на
демонтаж МАФів. Вона повідомила про наміри КМДА надати право
районним адміністраціям демонтувати малі архітектурні форми без
рішень суду (Комментарии: Київ.proUA.com (http://kyiv.comments.
ua/news/2012/09/07/153224.html). – 2012. – 07.09).
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***
30 августа в Киеве состоялся Чрезвычайный съезд представителей индустрии платного ТВ Украины, в котором приняли
участие провайдеры программной услуги, дистрибьюторы телепрограмм, украинские спутниковые телеканалы и другие представители телевизионной отрасли.
Поводом для проведения съезда стали последние решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в сфере регулирования медиаотрасли. Решение Нацсовета №
1033, № 10З4 от 11.07.2012, № 1260 от 29.08.2012 расширяют перечень обязательных для ретрансляции телепрограмм (универсальная
программная услуга) без заключения договоров в кабельных сетях
Украины до 36-43 телепрограмм.
Такие меры направлены на решение хозяйственных вопросов одних
участников рынка за счет бизнеса других субъектов. Такая огромная
универсальная программная услуга является беспрецедентным случаем в мировой и европейской практике, где обязательны к ретрансляции программы, как правило, ограничиваются программами
государственных телекомпаний или компаний общественного телевидения.
Участники съезда направили обращение к Президенту Украины
с просьбой не допустить действия этих решений, которые не были
обсуждены с общественностью и создать рабочую группу для решения проблемных вопросов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.
ua/2012/09/06/646150/). – 2012. – 06.09).
***
В Киевской области разгорелась настоящая война между сельским головой и местными предпринимателями
Председатель села Лесники Киево-Святошинского района Киевской области Ольга Сагач требует от местных предпринимателей платить арендную плату за землю, которая принадлежат не сельсовету, а
районной госадминистрации, передает корреспондент УНН.
Участок земли, на которой торгуют предприниматели, относится
к Голосеевскому району столицы, занимается ею РГА. Однако Ольга
Сагач потребовала у предпринимателей арендную плату. Об этом корреспонденту УНН рассказал предприниматель Дмитрий Удовиченко.
«Мы отказали. Это стало началом войны против нас. Однажды
всю нашу торговую площадку огородили, мои павильоны разобрали.
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Я обращался в милицию, просил разобраться. Но там даже уголовное
дело не возбудили», – рассказал он. По его словам, впоследствии на
этой территории начали появляться другие торговые палатки.
«Мы решили писать жалобы. В санэпидемстанцию писали, что
с рынка практически не вывозятся твердые отходы. Когда их становится слишком много – жгут прямо на месте. Качество и происхождения продуктов неизвестны. Но служба никак не отреагировала. Мы
рассказывали, что все подведенное электричество – без разрешений,
его делал непонятно кто и как. Писали в налоговую инспекцию. Хотели
узнать, какие торговцы платят налоги», – отметил Д.Удовиченко.
Впоследствии предприниматели получили ответ из Киевской
городской госадминистрации. Исполняющий обязанности начальника Главного управления внутренней торговли и бытового обслуживания населения Щербенко соглашается с тем, что вновь открытый
рынок –средоточие стихийной торговли, сооружения построены с
нарушением норм законодательства и без разрешительной документации. Существует опасность для дорожного движения.
В другом письме, из Главного управления Госкомзема в городе
Киеве, говорится, что участок на Днепропетровском шоссе действительно принадлежит Голосеевскому району столицы. Сельский совет
Лесников не имеет к нему никакого отношения.
Конфликты вокруг земли в Лесниках возникают не впервые. Ранее
сельский совет изъял у крестьян более 300 га «для общественных
нужд из общественной необходимости», в том числе 280 га леса. Так
обычно поступают, если должны построить аэропорт, автотрассу или
иной общественно важный объект. Однако ни аэропорта, ни трассы
в Лесниках так и нет. А у забранной у крестьян земли появляются
новые владельцы. Сегодня на огородах крестьян проводят новые
обмеры. Говорят, вносят уточнения для налогов. Люди переживают,
что землю отберут. «Сотка» под застройку здесь стоит до 10 тыс. долл.
(УНН
(http://www.unn.com.ua/ru/news/877725-v-kievskoy-oblastirazgorelas-nastoyaschaya-voyna-megedu-selskim-golovoy-i-mestnymipredprinimatelyami/). – 2012. – 21.08).
***
Крымчане обжаловали налоговых решений на 20 миллионов
За 8 месяцев в Государственную налоговую службу обратились с
481 жалобой-апелляцией, в которых высказали возражения в закон67
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ности выписанных им 684 уведомлений – решений органов государственной налоговой службы.
В результате, по срокам рассмотрения, 644 решения на сумму
627,6 миллионов гривен оставлены без изменений. Отменены полностью 35 решений на сумму 20,9 миллионов гривен.
По 25 ранее обжалованным налогоплательщиками в административном порядке уведомлениям – решениям к уже начисленным суммам
дополнительно доначислены налоги и санкции в сумме 10,2 млн. грн.
(Комментарии
(http://crimea.comments.ua/news/2012/09/12/111308.
html). – 2012. – 12.09).
***
Мэр Инкермана задержан по обвинению в получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по борьбе с
организованной преступностью МВД Украины.
Установлено, что 44-летний чиновник совместно с директором
частного предприятия наладили схему вымогательства взяток с юридических и физических лиц за решение вопросов в сфере земельных
отношений на территории города.
Так, чиновник создавал условия, при которых граждане, которые
обращались в исполнительный комитет или горсовет с земельными
вопросами, были вынуждены для их положительного решения передавать через сообщника взятки от 15 тыс. долларов США.
В результате проведенной спецназом операции злоумышленники
были задержаны при получении очередной взятки в размере 20 тыс.
долларов США и 100 тыс. грн.
По данному факту прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса
Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на
срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
с конфискацией имущества (Крымское информационное агентство
(http://www.kianews.com.ua/node/47872). – 2012. – 15.08).
***
На телефон «Горячей линии» прокуратуры Севастополя пришло сообщение от частного предпринимателя о том, что работники Ленинской администрации оказывают давление на его бизнес.
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Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники
отдела торговли и бытового обслуживания Ленинской районной государственной администрации незаконно и безосновательно проверили
деятельность предпринимателя и привлекли его к административной
ответственности в виде штрафа за якобы самовольную установку
ларька на Киевском рынке.
Прокуратурой Ленинского района внесен протест на решение
административной комиссии Ленинской РГА о наложении штрафа,
на распоряжение главы районной администрации «Об утверждении
плана мероприятий по ликвидации несанкционированной торговли»
и представление об устранении нарушений законодательства.
В соответствии с приказом генерального прокурора Украины, в
прокуратуре Севастополя работает «Горячая линия». По телефону
53-02-05 граждане и частные предприниматели могут сообщать о
фактах незаконного вмешательства в деятельность предприятий,
учреждений, организаций и других субъектов хозяйствования со
стороны должностных лиц контролирующих и правоохранительных
органов. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов. Прессслужба прокуратуры Севастополя (Слава Севастополя (http://www.
slava.sebastopol.ua/2012.9.12/view/34715.html). – 2012. – 12.09).
***
Ялтинская прокуратура провела проверку по заявлению предпринимателей в отношении законности действий замначальника
городского отдела милиции в городе Алупка.
По информации пресс-службы прокуратуры АР Крым, проверка
показала, что у милиционера не было никак оснований для проверки
заявителей. В отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дисциплинарного производства.
Как сообщалось ранее, в июле по заявлению руководителя частного предприятия Ялтинской прокуратурой был установлен факт
незаконной проверки, устроенный сотрудниками налоговой милиции. Троих оперуполномоченных городского отдела налоговой милиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
В июне прокуратура АР Крым создала телефонную горячую
линию для сообщений о незаконном вмешательства в предпринимательскую деятельность правоохранительными и контролирующими
органами (УРА-Информ (http://yalta.ura-inform.com/2012/08/28/11063).
– 2012. – 28.08).
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***
Ворганах прокуратуры Кировоградской области были созданы
телефонные «горячие линии», куда предприниматели могут сообщить о вмешательстве в их деятельность чиновников контролирующих и правоохранительных ведомств.
Звонок на такую «горячую линию» помог кировоградскому бизнесмену «отбиться» от навязчивого внимания работника управления
Государственной службы по борьбе с экономической преступностью
УМВД в области.
Предприниматель арендует часть складских помещений на территории Кировоградского района, там же занимается торговлей горючесмазочными материалами. Оперуполномоченный ГСБЭП заходил по
рабочим вопросам на склады, а заодно наведывался с проверкой на
торгово-складскую «точку» бизнесмена. И так – дважды в течение
одной недели. Как показало затем разбирательство, проведенное прокуратурой Кировоградского района, работник ГСБЭП не имел документального основания проверять предпринимателя – подписанного
руководством направления на проверку данного предприятия. В связи
с этим нарушением, районная прокуратура внесла представление
начальнику областного управления ГСБЭП с требованием привлечь
«проколовшегося» сотрудника к дисциплинарной ответственности
(Украина Центр (http://uc.kr.ua/proverki/). – 2012. – 15.08).
***
В Луганской области вступил в силу приговор суда в отношении сотрудника Государственной налоговой инспекции и местного жителя, которые разработали и использовали преступную
схему получения незаконного вознаграждения: налоговик вымогал у
частного предпринимателя взятки, а его «компаньон» исполнял роль
посредника в их получении. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
Сотрудники СБУ во взаимодействии с представителями подразделения внутренней безопасности ГНА задержали посредника «на
горячем» во время получения 7 тысяч гривен взятки. Сразу же после
этого был задержан и налоговик, который находился недалеко и следил за противозаконной сделкой.
По материалам Службы безопасности Украины органами
прокуратуры в отношении злоумышленников было возбуждено и рас70
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следовано уголовное дело по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного
кодекса Украины.
За это преступление налоговик получил наказание в виде 5 лет
лишения свободы с испытательным сроком 3 года и лишением права
занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года,
с лишением специального звания инспектор налоговой службы 2
ранга. Из налоговых органов правонарушитель уволен.
Его сообщник, которому кроме получения взятки инкриминировалось пособничество в совершении преступления (ч.5 ст.27 Уголовного кодекса Украины), также осужден на 5 лет лишения свободы с
3-летним испытательным сроком и лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными обязанностями на протяжении 2 лет (Cxid.info (http://cxid.info/99092.html). –
2012. – 22.08).
***
Руководитель ОСМД в Луганской области требовал взятку
13,2 тыс. грн за незаконную рекламу
В Луганской области работники Управления Государственной
службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили
руководителя правления объединения совладельцев квартир. Об этом
УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Он требовал и получил 13,2 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за предоставление ему разрешения на размещение рекламы
на жилых домах упомянутого города, находящихся на балансе указанного объединения.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.368 «Получение взятки»
Уголовного кодекса Украины (УНН (http://www.unn.com.ua/ru/
news/905363-rukovoditel-osmd-v-luganskoy-oblasti-treboval-vzyatku13,2-tys.-grn-za-nezakonnuyu-reklamu/). – 2012. – 08.09).
***
Прокуратура Львівщини виявила низку порушень у додержанні
законних прав підприємців
Прокуратура Львівської області з’ясувала, що перевірки підприємств працівниками міліції часто проводяться за відсутності в райвідділах книги реєстрації направлень працівників на перевірку суб’єктів
господарської діяльності, а особи, відповідальні за їх ведення, вза71
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галі не призначаються. Про це повідомляє прес-служба прокуратури
Львівської області.
Як наслідок, на такі порушення відредаговано внесенням документів прокурорського реагування.
Крім цього, за результатами перевірки в СЕС м. Львова встановлено, що спеціалістами вказаної установи при здійсненні планових
перевірок порушено вимоги ч.4 ст.5 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Йдеться про письмове повідомлення суб’єкта господарювання
не пізніш як за десять днів про проведення у нього перевірки.
Відтак, прокуратурою міста Львова головному державному
санітарному лікарю м. Львова внесено подання про усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.
Загалом, за результатами перевірок із вказаних питань органами
прокуратури Львівської області внесено 12 подань, у яких порушено
питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 11
службових осіб.
З метою захисту малого та середнього бізнесу від незаконного
втручання в їхню господарську діяльність, в прокуратурі Львівської
області працює телефон «гарячої лінії» 0-800-50-12-80 (Комментарии: Львівський портал (http://portal.lviv.ua/news/2012/09/12/083016.
html). – 2012. – 12.09).
***
Предприниматели рынка «Киевский» (Одесса) жалуются на
поборы и просят помощи у Игоря Маркова
Удачный опыт Игоря Маркова в урегулировании ситуации на
рынке «Северный» пользуется спросом и среди предпринимателей
других рынков города. 11 сентября лидер партии «РОДИНА» встретился с одесситами, торгующими на рынке «Киевский».
Предприниматели рынка, уставшие от постоянно ухудшающихся условий работы, попросили Игоря Маркова разобраться и в их
ситуации.
Предпринимательница Татьяна Мухина рассказывает: «Когда-то…
мы платили арендную плату в 600 гривен, но потом нам сделали 1
000, 1 200, уже два года регулярно повышают. Плюс дополнительные
сборы – на охрану, на уборку, которая некачественно осуществляется,
на другие расходы. Мы платим уже столько, что торговля упала до
минимума. Бывает, что домой вообще уходим без выторга» (Таймер
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( http://timer.od.ua/news/predprinimateli_rinka_kievskiy_ jaluyutsya_
na_pobori_i_prosyat_pomoschi_u_igorya_markova_787.html). – 2012. –
12.09).
***
31 августа на одесском рынке «Привоз» вспыхнул очередной
конфликт между предпринимателями и администрацией. Здание
дирекции рынка осадили около сотни возмущённых людей. Охрана
отреагировала на активность предпринимателей слезоточивым газом
и огнетушителями.
Около 17:00 предприниматели рынка пришли на встречу с администрацией, чтобы получить образцы договоров аренды торговых
точек. Однако, по словам предпринимателей Привоза, их встретила охрана, которая стала применять против людей физическую
силу и даже слезоточивый газ и порошковые огнетушители. По
неподтверждённым данным, на стороне предпринимателей выступила
милиция, охраняющая общественный порядок на рынке.
…Представители администрации рынка утверждают, что драку
начали сами предприниматели. Якобы, они опоздали на встречу,
которая была назначена на 16:00, а затем с шумом, криками и оскорблениями вломились в здание администрации и стали провоцировать
охрану конфликт – и спровоцировали.
Факт конфликта подтвердили в городском управлении внутренних дел.
Депутат Одесского горсовета Александр подтвердил информацию об использовании огнетушителей охраной рынка: по его словам, следы порошка из этих огнетушителей видны на участниках
конфликта до сих пор. Однако представители администрации рынка
утверждают, опять-таки, что огнетушители использовали сами предприниматели.
Ситуация на рынке оставалась напряженной в течение всего
вечера: около 50 предпринимателей оставались под зданием администрации, которое заблокировано изнутри. Они требуют, чтобы Андрей
Сопур, которого они называют главным организатором драки, понёс
наказание за свои действия, и готовы наказать его своими силами.
Порядок на рынке поддерживают около 25 правоохранителей. Их присутствие действительно необходимо: около 20:30 предприниматели
чуть не избили одного из представителей администрации рынка…
73

Співробітництво підприємців та влади...

Позже предприниматели все сняли на камеры и выложили в Сеть
(Репортер (http://www.reporter.com.ua/news/etv/). – 2012. – 03.09).
***
28 серпня 2012 року Експертно-апеляційна рада при Держпідприємництві розглянула 53 скарги від ліцензіатів з приводу анулювання їх ліцензій
За результатами розгляду 28 підприємців отримали задовільну
відповідь на свої скарги. Причому ті підприємці, порушення яких
були не значними і не загрожували життю та здоров’ю громадян,
отримали другий шанс виправити помилки та продовжувати свою
діяльність. Проте у 17 випадках позбавлення ліцензії було правомірним і необхідним.
Голова Держпідприємництва Михайло Бродський наголосив,
що всі скарги розглядаються на рівних правах: «Я ніколи не дивлюся справи попередньо. Все розглядається по факту, безпосередньо
на засіданні Експертно-апеляційної ради. І рішення приймаються по
конкретній ситуації і по совісті».
Пропозиції позбавити підприємців ліцензій були від Мінекології за порушення у сфері поводження з небезпечними відходами, від
Мінагрополітики щодо проведення фумігації (знезараження), МОЗу
через порушення у провадженні господарської діяльності з медичної
практики, Мінсоцполітики стосовно здійснення посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
Бізнесмени, які займаються транспортними перевезеннями, отримували відмови, якщо працівниками не дотримувався режим праці
і відпочинку, кількість автотранспорту перебільшувала кількість
водіїв, або ж останні взагалі не були офіційно працевлаштовані.
Як традиція, 35 із 53 скарг – від бізнесменів, які займаються торгівлею лікарськими засобами. Залишаються вже наболілі питання
щодо кваліфікації фахівців, відпуску рецептурних ліків та умов зберігання ліків. Особливу увагу звернули на дотримання температурного режиму при зберіганні медпрепаратів, адже відхилення навіть у
кілька градусів може призвести до псування медикаментів, що може
призвести до тяжких наслідків для здоров’я людини.
Аптекарі скаржилися, що у них одночасно можуть проводити
кілька перевірок. У Держлікслужбі кажуть, що такий підхід є комплексним, і ліцензіатам не доводиться кілька разів за короткий термін
перетинатися із органами контролю. Щоправда, є плутанина із резуль74
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татами таких перевірок. Тому є пропозиція доопрацювати норми складання актів за такими перевірками і звести їх в один документ.
До органів ліцензування були і інші зауваження від членів
Експертно-апеляційної ради. Так, повинні бути чітко регламентовані
нормами чинного законодавства підстави для позапланових перевірок, а акти мають складатися у спосіб, визначений законом.
З метою покращення роботи органів ліцензування та контролюючих органів на місцях було запропоновано проводити навчання для
їхніх регіональних представників (Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва (http://www.
dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=5DCE9E67DDCE2C372
A8F1E07AB626A61?art_id=333461&cat_id=37571). – 2012. – 29.08).
***
Підприємці-нафтовики розгублені, чому за Інструкцією
товарно-транспортна накладна досі є документом суворої звітності
Держпідприємництво України отримує скарги від представників бізнесу стосовно того, що й досі діючим законодавством чітко не
визначено, чи відносяться товарно-транспортні накладні на відпуск
нафтопродуктів до бланків суворої звітності.
Відповідно до Переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає
ліцензуванню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. N 456, товарно-транспортна накладна на
відпуск нафтопродуктів не входить до Переліку документів суворої
звітності.
Проте Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуск та облік нафти і нафтопродуктів на підприємствах
і організаціях України, затверджена наказом Мінпалива, Мінекономіки, Мінтранспорту та Держспоживстандартом, на даний час є
такою, що суперечить вимогам постанови.
У Держпідприємництві України зазначають, що всі нормативноправові акти нижчого рівня мають бути приведені у відповідність
із зазначеною постановою Кабінету Міністрів України (Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
(http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=333042&cat_id=37571). – 2012. – 28.08).
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***
Незалежна асоціація банків (НАБУ) звернулася до голови ДПС
Олександра Клименка з проханням відкликати лист N 320/0/7112/15-1217 від 9 серпня «Про відображення від›ємного фінансового
результату операцій з цінними паперами та деривативами у 20122015 роках». Цим листом ДПС повідомила регіональні підрозділи
про те, що у платників податку на прибуток, які отримали у 2011 році
дохід, вищий від 1 млн грн, у звітності, починаючи з I півріччя 2012
року, буде враховуватися лише 25% негативного результату від операцій з цінними паперами та деривативами в попередні періоди. ДПС
пояснила це тим, що 1 липня набуло чинності правило про облік у
звітності 25% від›ємного значення об›єкта оподаткування.
Посилаючись на ті ж норми Податкового кодексу, що і ДПС,
асоціація назвала трактування податківців «неправомірним». «Оподаткування операцій з цінними паперами за економічною сутністю
відрізняється від оподаткування інших операцій: ведеться окремий
облік фінансових результатів від операцій, і лише прибуток включається до складу оподатковуваного доходу», – упевнені в НАБУ.
Торговці побоюються, що в майбутньому 75% видатків не будуть
включені до податкової звітності: «Виникає ризик невизнання у майбутніх податкових періодах накопиченого негативного результату,
оскільки відсутній алгоритм обліку зазначених сум у майбутньому,
а також розділу видатків з цінних паперів на дату їх продажу або
погашення». Схоже звернення 13 серпня до ДПС направила асоціація Українські фондові торговці (АУФТ) (Корреспондент.net
( http://ua.korrespondent.net/business/taxes/1389112-podatkova-mozhedonarahuvati-torgovcyam-cinnimi-paperami-ta-bankam-10-mlrd-grnpodatkiv). – 2012. – 30.08).
***
Закарпатцы избили луганскую бизнесвумен, которая выкупила
старую узкоколейку, чтобы сдать ее на металлолом.
Как сообщает источник, женщина приобрела неработающую
узкоколейку за 400 тысяч гривен.
Как сообщила частный предприниматель Анна Светличная,
кроме выигранного аукциона, имеет еще две победы в судах. Однако
добраться до собственности, за которую уплачены деньги, все равно
не может.
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Хотя железная дорога не действует, на ее защиту встали все села,
через которые она проходит. От закарпатских крестьян женщину
охраняет милиция.
«Мы бы хотели ее восстановить и собрать туристический маршрут», – пояснил сельский голова с.Бронька Юрий Кузан.
По закону, владелицей железной дороги является Светличная,
признает председатель Иршавской райсовета Станислав Сухан.
Решение Львовского апелляционного админсуда, которым признали договор купель-продажи узкоколейки законным, райсовет
обжалует в Высшем административном суде.
Между тем крестьяне сами взялись демонтировать железную
дорогу. Говорят, пути, до окончательного решения суда,будут хранить
на складах.
Владелица попробовала помешать мужчинам, но добилась лишь
очередной схватки. В добрые намерения судов стороны конфликта
не верят, поэтому собираются стоять каждый на своем до последнего
(Lugansk.info (http://news.lugansk.info/2012/lugansk/08004529.shtml)ю
– 2012. – 30.08).
***
Підприємці заявляють, що податківці на них почали тиснути
Працівники податкової почали обдзвонювати підприємців
Івано-Франківська і настійливо рекомендувати оформлювати своїх
працівників не просто на мінімальну зарплату, а з розрахунку мінімальна зарплата + 1 %. Якщо цього не буде зроблено до вівторка, то
податківці обіцяють завітати до таких підприємців із перевірками та
штрафувати.
«Мені сьогодні подзвонили і сказали, що треба оформити моїх
продавців по новій схемі. Не просто на мінімальну зарплату, а з розрахунку мінімальна зарплата + 1 %. На моє запитання: чи є якісь новий
закон, який змушує підприємців так робити, відповідь мені не дали»,
– розповіла в коментарях «Малакаві» приватний підприємець.
Натомість, каже жінка, їй сказали, що якщо до вівторка вона не
зробить переоформлення її можуть оштрафувати. Сказали підійти на
переоформлення разом із продавцями.
«Окрім того, що я буду платити більше, бо ріст зарплати тягне
за собою і ріст відрахувань у всі фонди, я ще втрачаю один робочий
день, бо мої магазини не будуть працювати, якщо продавці підуть зі
мною на переоформлення», – відзначила підприємець.
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За її словами, податківці «закривають» очі на ті підприємства, де люди працюють нелегально, а вимагають гроші у тих, хто
платить (Стрічка новин: MALAKAVA.COM (http://malakava.com/
articles/18395). – 2012. – 23.08).
***
Налоговики пытаются принудительно выселить «Аэропаб
Джепсен» из помещения на Львовской площади в Киеве. Заведение
15 лет арендует площади у ГНА и имеет договор до 2015 года. Об этом
LB.ua сообщил ди ректор заведения Александр Русскин.
«Никаких официальных писем нам не поступало, никаких предложений о разрыве договора. Но со сменой руководства в налоговых
органах начались внеплановые проверки, отключения воды и света.
Сейчас заведение закрыто, мы подали иск в суд о возмещении
убытков», – сказал Русскин.
Владельцы заведения понесли как материальные убытки (испорчена еда, нет клиентов, нужно платить зарплату персонала), так и
моральные. Точную сумму убытков Русскин назвать затруднился,
сославшись на то, что иск составлял учредитель предприятия.
Александр Русскин также добавил, что в 2006 году налоговая
уже пыталась выселить заведение на улицу, но проиграла все суды
(Левый берег (http://economics.lb.ua/press/2012/08/31/168382_gna_
siloy_viselyaet_arendatorov_.html). – 2012. – 31.08).
***
Львівські підприємці покладуть Садовому на стіл Кримінальний кодекс
Про це 22 серпня на прес-конференції повідомив заступник
голови Асоціації платників податків Львівської області Андрій
Антонищак.
За його словами, найбільш несподіваними для підприємців є
рішення виконкому Львівської міськради, коли до них приходять і
вказують на порушення, про які вони не були поінформовані.
Окрім того, Антонищак наголосив, що мер Львова ветує кожну
ухвалу сесії міськради, яка так чи інакше стосується спрощень для
бізнесу.
«Податкова нарешті повернулася лицем до підприємців. Близько
600 підприємців, які є учасниками Асоціації платників податків України, говорять, що різко спала кількість перевірок податкової, СЕС,
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пожежників. На рівні держави ці процедури спрощуються. Але які
б не були закони на рівні держави, у нас виходить «цар» і каже, що
закони – це одне, а тут є його бачення», – наголосив Антонищак.
Він наголосив, що АППУ буде ініціювати об’єднавчий процес бізнесу, демонструючи, як діє міська влада Львова щодо великих підприємств.
Антонищак зазначив, що підприємці підготують акцію, у межах
якої покладуть чиновникам Львівської міськради на стіл 3 книги –
Біблію, Конституцію України та Кримінальний кодекс.
«Я б хотів застерегти Садового, що при будь-яких неправомірних
діях щодо підприємців, членів АППУ, ми будемо жорстко у правовій
формі реагувати – писати звернення до Президента, Прем’єр-міністра,
губернатора і до Генерального прокурора про надання правової
оцінки діям Львівської міськради», – наголосив Антонищак (Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/08/22/365059). –
2012. – 22.08).
***
Садового закликають створити громадську раду підприємців
при ЛМР
Міського голову Львова Андрія Садового закликають повернутися обличчям до бізнесу і створити громадську раду підприємців при
міській раді.
Про це 22 серпня на прес-конференції повідомив заступник
голови Асоціації платників податків Львівської області Андрій
Антонищак.
За його словами, на засіданні громадської ради підприємців мають
розглядатися всі конфліктні ситуації у відносинах влада-бізнес.
Антонищак зазначив, що такі громадські ради діють при податковій Львівщини, при голові Львівської ОДА, при Львівській митниці. За словами заступник голови Асоціації платників податків
Львівщини, Мер Садовий теж пробував створити громадську раду,
однак коли його кандидатура як голови ради «пролетіла», це питання
відпало.
«Ми звертаємося до Садового створити громадську раду, яка мала
б давати експертну оцінку рішень виконкому, сесій Львівської міськради, тоді б не було ляпів. Розумні люди не б’ють горщики, а сідають
домовлятися», – зазначив Антонищак (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/08/22/365068). – 2012. – 22.08).
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***
Близько півтора місяця тому виконуючий обов’язки начальника
обласної інспекції у справах захисту прав споживачів Олександр
Салов став одним з найбільш відомих у Кіровограді чиновників. Слава
прийшла до Олександра Геннадійовича після публікацій «Під захистом «начальника корупції» трудяться працівники обласної держспоживінспекції», (№ 25 (1265) за 15 червня 2012 року) та «Перевіряє облспоживкорупція» (№ 30 (1270) за 20 липня 2012 року), передрукованих
багатьма інтернет-виданнями, і не лише місцевими. Тема, порушена в
цих матеріалах, викликала широкий резонанс, адже йшлося про тиск
контролюючого органу на бізнес (зокрема, про те, як працівники облспоживінспекції відвідують, не представляючись, магазини, потім
викликають їх власників до себе в контору, повідомляють про «проведені перевірки», а тих, хто ігнорує ці «повістки», штрафують)…
…прокуратура області, провівши відповідну перевірку, виявила
в діяльності облспоживінспекції численні порушення прав суб’єктів
господарювання. Визначивши методи роботи Салова як загрозливі для
свободи підприємницької діяльності, прокуратура звернулася до нього
з поданням, в якому висунула вимогу усунути порушення закону.
… Якщо вірити його відповіді на прокурорське подання, він уже
своїм підлеглим … виніс догани, організував навчання їх законам і
таке інше. Та реальні справи інспекції вказують на інше. … тільки за
перших два тижні липня тиск на бізнес з боку облспоживінспекції зріс
у чотири рази. ..
Так, 2 липня Салов ухвалив рішення про визнання ТОВ «Спліт»
винним у порушенні законодавства про рекламу та накладення на
нього за це штрафу в розмірі 1700 гривень. А 16 липня за точно таке
ж порушення оштрафував приватну підприємицю Валентину Ковтун
на 6800 гривень.
Чому ж санкція стосовно фізичної особи виявилася у чотири рази
суворішою, ніж стосовно юридичної? …штрафуючи приватну підприємицю «на повну котушку», він присвоїв повноваження свого столичного начальства….
… за законом накладення штрафу за порушення законодавства
про рекламу в розмірі 300 і більше неоподатковуваних мінімумів – це
виняткове повноваження Державної інспекції з питань захисту прав
споживачів, яка знаходиться в Києві на вулиці Горького, 174. І жоден
територіальний підрозділ Держспоживінспекції … таких суворих
санкцій застосовувати не має права!
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…Здається, наші публікації про тиск на бізнес з боку обласної
інспекції у справах захисту прав споживачів тільки зміцнюють у працівників цієї установи віру в правильність обраної місії. От недавно
в полі їхньої уваги опинилася і приватна підприємиця Раїса Іванюк,
власниця магазину «Соколівські ковбаси», що біля Центрального
ринку в Кіровограді. Висновок, який вона винесла з цього досвіду,
такий: Салов із співробітниками діють усупереч як настановам Президента про необхідність зменшення кількості перевірок, так й обласній програмі «Купуй кіровоградське!».
Раїса Іванюк поскаржилася на дії контролюючого органу в прокуратуру області і тепер чекає відповіді. Вона припускає, що, скарг
на облспоживінспекцію від місцевого бізнесу було б більше, якби підприємці не боялися.
У прокуратурі ж представникам бізнесу радять нікого не боятися
і в разі утисків контролюючими органами одразу телефонувати на
«гарячу лінію» (27-63-10).
– За кожним зверненням буде проведено перевірку, на прояви
перешкоджання підприємництву реагуватимемо жорстко, – запевнила
нещодавно на зустрічі з журналістами начальник відділу захисту
конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури області Валентина Пахаєва. Що ж стосується облспоживінспекції, Валентина Петрівна визнала: після прокурорської перевірки діяльності цього органу «ситуація не змінилася» – підприємці
продовжують скаржитися на утиски з його боку.
Користуючись нагодою, журналісти запитали у Валентини Пахаєвої, чи не збирається часом прокуратура опротестувати рішення
облспоживінспекції, винесені за результатами незаконних перевірок.
Зокрема, рішення про накладення штрафу на підприємицю Ковтун.
Валентина Петрівна відповіла, що перевірка за цим фактом тільки
розпочалася і що у Ковтун є законна можливість оскаржити дії контролюючого органу в суді…
А тим часом Валентина Ковтун чекає, поки облспоживінспекція
надасть їй копію протоколу засідання, на якому Олександр Салов з
перевищенням своїх повноважень оштрафував її на 6800 гривень.
Представник підприємиці Михайло Корнєєв ходив за цим документом на особистий прийом до Олександра Салова, але той відмовив йому. Це навело Корнєєва на думку про те, що протоколу на
той момент не існувало…(весь Кіровоград (http://www.kirovograd.
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net/economy/2012/8/2/zapamorochennja_vid_kritiki.htm?print). – 2012. –
02.08).
***
Сумская налоговая не самый коррумпированный государственный орган. В этом уверен Сумской фонд поддержки предпринимательства, несмотря на статистику, согласно которой с начала 2012
г. к ответственности за коррупционные деяния было привлечено 27
налоговиков, выявлено 9 преступлений и возбуждено уголовное дело.
Об этом 21 августа на пресс-конференции заявил Начальник
отдела внутренней безопасности при ГНС в Сумской области
управления внутренней безопасности ГНС Украины Виталий
КОСТЮК.
Директор КУ «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства» Сумского областного совета Владислав КОТЛЯР
рассказал о проведенной в июле акции «Покажи красную карточку
коррупции». Сотрудниками фонда было проведено анонимный опрос
около 300 предпринимателей на предмет сталкивались ли они с проявлением коррупции в государственных учреждениях и, если да, то в
каких больше всего. Назвать «победителя» в опросе Владислав Котляр отказался, так как считает, что ответы предпринимателей достаточно однобоко освещают этот вопрос.
Также Владислав Котляр опроверг информацию о том, что налоговая занимает первое место в их опросе и сказал, что из десяти
государственных служб, представленных в опросе, только налоговая интересовалась результатами («Панорама» (http://rama.com.ua/
modules/news/article.php?storyid=13397). – 2012. – 22.08).
***
Відома не лише в Україні, а й за її межами снекова компанія
«Захід» вже два з половиною роки потерпає від посиленої уваги
податкової інспекції
Постійні перевірки, допити та обшуки, які відбуваються не лише
на підприємстві, а й у домівках працівників та їх рідних, майже
повністю паралізували роботу підприємства. Кількість працівників
зменшилась вдвічі, відчутно знизилися обороти фірми, вона не може
повноцінно працювати. Про це нам розповів колишній директор компанії «Захід» Костянтин Мацапура:
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– … Податкова інспекція визнає факт реалізації нашої продукції
різноманітним торговим мережам, але не визнають факту закупівлі
нами сировини для її виготовлення. Договори з постачальниками
вони визнають не дійсними. Виникає питання, з чого ми виготовляли
продукцію? З позиції звичайної людини це звучить абсурдно, а ось
для бюрократії все дуже гарно та зручно. Відповідно вони визнають
недійсними договори з постачальниками і накладають на нас мільйонні штрафи. Ми маємо право оскаржити це рішення в суді, але
слідчі дії розпочалися ще до того, як ми отримали акти проведення
перевірки. Податківці вже встигли відкрити кримінальну справу на
нашого головного бухгалтера. Після чого жінка відмовилась працювати та звільнилась.
… Сьогодні колектив компанії постійно знаходиться під тиском.
Кожен другий-третій працівник перебував на допитах, до того ж
з`явилися проблеми у підприємств, з якими ми працюємо… (Новинний
портал «Погляд» (http://poglyad.te.ua/podii/u-borotbi-z-opozytsijeyuvlada-znyschuje-biznes-u-ternopoli/). – 2012. – 29.08).
***
В Тернопільській області тиском на бізнес займаються всі без
винятку контролюючі органи. Зокрема працівники ДПІ вимагають у
підприємств, які працюють в нашому краї сплачувати завищені суми
ПДВ та податку на прибуток. Навіть коли компанія не заробила прибутку у звітному періоді, її під страхом нескінченних перевірок змушують сплачувати “норматив”. Останнім часом повернулася практика
вимагання від директорів комерційних організацій сплати податків
наперед, авансом, а про суми, які податківці забирають під час проведення перевірок, по області ходять легенди (Новинний портал
за Збручем (http://zz.te.ua/yanukovych-znuschajetsya-z-ternopilskyhpidpryjemtsiv/). – 2012. – 26.08).
***
Налоговик попался на незаконной проверке интернет-магазина
Суд Дзержинского района г. Харькова начал рассмотрение уголовного дела в отношении майора налоговой милиции по ч.1ст. 365, ч.2
ст.15 ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или
служебных полномочий и покушение на получение взятки).
Об этом сообщили в пресс-службье прокуратуры города Харькова.
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«О преступлении стало известно из заявления в прокуратуру
города представителя частного предпринимателя, который сообщил
о незаконных действиях налоговика – безосновательной проверке
интернет-магазина и вымогательстве 35-ти тыс. грн. у предпринимателя », – комментирует государственный обвинитель, старший прокурор прокуратуры г. Харькова Евгений Терпелюк.
За встречей представителя предпринимателя и налоговика наблюдали правоохранители.
Налоговик заметил их после получения денег, пытался скрыться
с места происшествия, вытолкнул из авто мужчину, который передал
деньги, выбросил пакет с купюрами.
После возбуждения уголовного дела майора налоговой службы
уволили из органов налоговой милиции.
Работников прокуратуры г. Харькова можно круглосуточно проинформировать о незаконных действиях правоохранителей в отношении представителей малого и среднего бизнеса по телефону «горячей
линии» – 09-64-64-64-64.
С помощью горячей линии были пресечены четыре незаконные
проверки предпринимателей (dozor.kharkov.ua (http://dozor.kharkov.
ua/news/crime/1130484.html). – 2012. – 13.09).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Податкова: 89% цінних паперів є інструментом ухилення від
податків
В Україні 89% обігу цінних паперів є інструментом ухилення від
оподаткування. Про це заявив голова Державної податкової служби
України Олександр Клименко під час брифінгу.
«Сьогодні ми проводимо роботу з цінними паперами. Ми бачимо,
що лише 11% обігу цінних паперів лістингові, є реальними паперами
реальних підприємств. Далі ми бачимо цінні папери як інструмент
ухилення від оподаткування. – повідомив Клименко.
Голова ДПСУ наголосив, що податкова буде кардинально змінювати підходи до адміністрування у тих сферах, де зараз існують
нерівні умови (Обозреватель (http://finance.obozrevatel.com/businessand-finance/47236-podatkova-89-tsinnih-paperiv-e-instrumentomuhilennya-vid-podatkiv.htm). – 2012. – 03.09).
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***
З початку року податкова ліквідувала 69 «конвертаційних»
центрів. Загальний обсяг проведених через фіктивні фірми коштів
склав 7,7 млрд. гривень
Незаконними послугами «конвертів» скористалися 7,5 тис. підприємств. Проте надії зекономити таким чином на податкових виплатах виявилися марними – за результатами перевірок порушникам
донараховано понад 1 млрд. грн., і третина цієї суми вже стягнута до
бюджету.
Всього вжитими заходами оперативного реагування на рахунках
підконтрольних конвертаторам підприємств заблоковано 19,1 млн.
грн., накладено арешти на товарно-матеріальні цінності вартістю 51,4
млн. грн.
У податковій відзначають, що, на жаль, активними учасниками
злочинних схем все частіше стають банківські установи.
Так, нещодавно на Полтавщині ліквідовано міжрегіональний
«конверт-центр», який допомагав суб’єктам господарювання конвертувати безготівкові кошти у готівку. Координатором мережі з 17
фіктивних підприємств виявилася філія банку, де були відкриті всі
рахунки цих компаній. Протягом двох років зловмисники «прогнали»
по рахунках близько 92 млн. грн. Зараз схема зруйнована, податковою міліцією порушено кримінальну справу (Державна податкова
служба України (http://www.sts.gov.ua/media-tsentr/novini/68699.html).
– 2012. – 06.09).
***
Усилиями Государственной налоговой службы с начала года
были узаконены трудовые отношения более 60 тыс. украинцев.
Еще 35 тыс. человек, которые осуществляли предпринимательскую
деятельность без документов, были привлечены к государственной
регистрации.
Как сообщает пресс-служба ГНС, в результате бюджет дополнительно получил 19 млн грн налогов.
Вместе с тем налоговики жалуются, что незаконные трудовые
отношения граждан остается распространенным явлением на
отечественных предприятиях. Во время проверок ГНС фиксирует
нарушения налогового и трудового законодательства Украины в 90%
проверенных субъектов хозяйствования.
85

Співробітництво підприємців та влади...

Напомним, по оценкам властей объем зарплат, который
выплачивается в Украине неофициально, составляет 145 млрд грн в
год.
Согласно опросу кадрового портала hh.ua, зарплату «в конвертах» получали и получают почти 80% украинцев (Левый берег (http://
economics.lb.ua/state/2012/09/11/169967_nalogovaya_vivela_teni_100_tis.
html). – 2012. – 11.09).
***
Антимонопольный комитет начал расследование незаконного
повышения некоторыми продуктовыми супермаркетами, работающими в Киеве, цен на некоторые виды продукции в 2011 году и в
начале 2012 года на 15-60%.
Комитетом установлено, что вследствие применения указанными
торговыми сетями одинаковых механизмов торговли в 2011 - начале
2012 года были необоснованно повышены цены в сетях на молочную
продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и
рыбу на 15-60%, в то время когда индекс потребительских цен вырос
за этот период на 13,5%.
Согласно сообщению, подобные действия торговых сетей могут
содержать признаки антиконкурентных согласованных действий,
за что предусмотрены штрафные санкции в размере до 10% дохода
компаний-ответчиков (From-UA. Новости Украины (http://www.
from-ua.com/news/9b1ebe4642c6a.html). – 2012. – 10.09).
***
У неформальному секторі економіки України зайнято як мінімум 200 тис. іноземців. Про це заявила аналітик ринку праці, ексглава департаменту зайнятості населення та трудової міграції
Мінсоцполітики Тетяна Петрова на прес-конференції.
«Їх перебування тісно пов'язане з функціонуванням тіньового
сегменту економіки, який, за свідченням фахівців Світового банку,
сягає 50 відсотків. Зазвичай нелегальні іммігранти є учасниками або
ж організаторами тіньового ринку праці», – сказала Т.Петрова.
За її словами, офіційні дані про кількість іноземних заробітчан
є різними. «За даними Державної прикордонної служби України, у
2010 році в Україну в›їхали з метою працевлаштування 14,8 тис. осіб,
тим часом, за даними МВС, дозволи для застосування робочої сили
отримали 5,2 тис. українських роботодавців. А Державна служба
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зайнятості задекларувала, що для працевлаштування іноземних працівників роботодавцям було видано 6,3 тис. дозволів» (Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Ne-menshe-200-tis-inozemciv-pracyuyut-vUkrayini-nelegalno.html). – 2012. – 30.08).
***
Антимонопольный комитет завершает расследование относительно ООО «Днепропетровские цифровые коммуникации»,
работающее в Днепропетровске под торговой маркой «Триолан».
Как сообщает пресс-служба АМКУ, дело против оператора
кабельного телевидения возбуждено по подозрению в завышении цен.
В апреле органы комитета оштрафовали компанию на 68 тыс. грн
за непредоставление информации, необходимой для расследования.
Напомним, что «Триолан» является одним из крупнейших
операторов кабельного телевидения и интернет-доступа в Украине. Сейчас под торговой маркой «Триолан» работает 11 компаний
(Левый берег (http://economics.lb.ua/telecom/2012/09/05/169077_triolan_
podozrevayut_zavishenii.html). – 2012. – 05.09).
***
За 8 месяцев 2012 года сотрудниками налоговой милиции Донецкой области выявлено 164 факта уклонения от уплаты налогов в
особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службе в Донецкой области со ссылкой на первого заместителя председателя - начальника Управления налоговой милиции ГНС в Донецкой области Андрея Бачурина.
Налоговой милицией ГНС в Донецкой области по результатам
проведения оперативных мероприятий к уголовной ответственности
привлекается главный бухгалтер одного из ПАО г. Донецка, видом
деятельности которого является предоставление в аренду грузового
транспорта.
Должностное лицо в 2010 году отразило в финансовохозяйственной отчетности заведомо ложные сведения о бестоварных
операциях с другими предприятиями и оформило несколько
вымышленных сделок, безосновательно включив в состав налогового
кредита суммы по этим операциям. В результате было увеличены
валовые расходы предприятия, занижен налог на прибыль, а безосновательное завышение налогового кредита привело к занижению
налога на добавленную стоимость. Сумма средств, не поступивших в
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госказну, составило более 2,4 млн. гривен. Следствие по данному делу
продолжается.
В другом случае в г. Макеевке к уголовной ответственности за
уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах привлекается
35-летний директор предприятия, занимающегося биржевыми операциями с фондовыми ценностями.
Как установили сотрудники налоговой милиции, в 2011 году
этот руководитель осуществил совместно с нерезидентом – гражданином Литвы – операции по приобретению ценных бумаг, а именно:
эмитированных акций одного из частных акционерных обществ.
Но по этим операциям гражданин Украины не задекларировал, не
начислил и не уплатил налог с доходов физических лиц в общем размере 5,1 млн. грн. («ОстроВ» (http://www.ostro.org/donetsk/economics/
news/405890/). – 2012. – 10.09).
.
***
Житомирская налоговая милиция вернула государству больше
31 миллиона гривен
В течение семи месяцев текущего года налоговой милицией разоблачено 69 преступлений в сфере налогообложения, из которых 49
или 71% – тяжкие и особо тяжкие.
Выявлено 39 случаев уклонения от уплаты налогов в особо
крупных размерах, что составляет 71% от общего количества тяжких
преступлений.
В суд направлены уголовные дела по 80 преступлениям, из них 35
за уклонение от уплаты налогов. Судами рассмотрено 24 уголовных
дела, осуждено 6 человек, в т.ч.1 к лишению свободы.
Общая сумма убытков по материалам уголовных дел, которые
находились в производстве в течение 7 месяцев текущего года составила 9,7 млн.грн.
Всего по результатам принятых в январе-июле мероприятий с
участием налоговой милиции области в Государственный бюджет
поступило средств на общую сумму 31,3 млн. гривен (20 хвилин
(http://20minut.ua/Новости-Житомира/news/Житомирская-налоговаямилиция-вернула-государству-больше-31-миллиона-г-10242302.html).
– 2012. – 04.09).
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***
Податкова міліція Закарпаття поповнила бюджет на понад
23 млн. грн.
Цього року у сфері оподаткування викрили 57 злочинів, з яких 52
– тяжкі та особливо тяжкі. За порушеними кримінальними справами
встановлено 12,3 млн. грн. збитків та відшкодовано 5,9 млн. грн.
25 кримінальних справ розслідувано та направлено до суду.
Спроби незаконного відшкодування ПДВ на суму 5,7 млн. грн
попереджено в 14 випадках. За встановленими фактами порушили 5
кримінальних справ. Необґрунтовано заявлені до відшкодування ПДВ
майже 3 млн. грн. перебувають під кримінальним провадженням.
Виявлено та припинено діяльність одного конвертаційного центру. Припинено діяльність 14 підпільних виробництв товарів, з яких
8 – з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. З незаконного обігу вилучили товарно-матеріальні цінності на суму 8,6 млн.
грн., з яких 4,5 млн. грн. – товари підакцизної групи (Інформаційноаналітичний сайт Zaholovok.com.ua (http://zaholovok.com.ua/
podatkova-militsiya-zakarpattya-popovnila-byudzhet-na-ponad-23-mlngrn). – 2012. – 06.09).
***
В Запорожье выявляют незаконные схемы минимизации налогов
В Запорожской области на сегодняшний день достаточно широко
применяются схемы с использованием трансфертного ценообразования во внешнеэкономической деятельности, то есть экспорта товаров
по непрямым договорам, чаще всего с привлечением в цепь поставки
товаров нерезидентов – транзитеров. Как рассказали в пресс-службе
ГНС области, схема заключается в том, что предприятие-резидент
заключает сделку с нерезидентом, зарегистрированным в зоне с
льготным режимом налогообложения, фактически же поставка осуществляется в страну конечного потребления реализованного товара.
При этом цена товара по экспортному контракту значительно ниже,
чем реальная рыночная стоимость этого товара, растаможенного его
фактическим получателем.
– Использование таких схем приводит к искусственному оттоку
прибыли с Украины и, в конечном итоге, к существенным потерям
бюджета. Ярким примером разрушения данных схем является внеплановая проверка одного из крупных предприятий Запорожской
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области, в результате которой доначислено 62,7 млн грн и уменьшено
отрицательное значение по налогу на прибыль в сумме 116,2 млн грн,
– говорит заместитель председателя ГНС в Запорожской области
Павел Верпета.
В настоящее время готовится законопроект по вопросам трансфертного ценообразования, который в ближайшее время планируется
внести на рассмотрение в Верховную раду и который позволит значительно эффективнее бороться с данными схемами уклонения от
налогообложения. И тезис председателя ГНС Украины Александра
Клименко о том, что точка прибыли предприятий, производственные
мощности которых расположены в Украине, должна находиться на
территории страны, будет претворяться в жизнь.
Кроме этого, одной из распространенных схем также является
осуществление предприятиями экспорта нетипичных видов продукции. Предприятие, создавая в ходе своей деятельности значительную
добавленную стоимость, при этом не желая уплачивать с нее налог,
фактически покупает налоговый кредит у другого предприятия, соответственно, уменьшая на эту сумму свои налоговые обязательства.
В дальнейшем плательщик якобы экспортирует ТМЦ, облагая их
соответственно по нулевой ставке. Как результат – суммы налогов,
подлежащие уплате в бюджет, фактически не поступают.
Кроме того, в ряде случаев данный товар вообще не поступает и
не транспортируется предприятием, якобы являющимся экспортером.
Нередко вместе с договором купли-продажи оформляется договор
комиссии, а фактическим отправителем и экспортером зачастую
выступает сам поставщик. Одним из примеров успешной работы
органов ГНС в разрушении подобных схем является результат проверки одного из плательщиков региона, в ходе которой установлено
реализацию нетипичных видов продукции, еще и по ценам ниже,
чем цена приобретения. По результатам этой проверки упреждены
потери бюджета в размере более одного миллиона гривен (Репортер
Запорожья (http://reporter-ua.com/2012/08/31/zaporozhskie-nalogovilivyyavlyayut-nezakonnye-skhemy-minimizatsii-nalogov). – 2012. – 31.08).
***
С начала года налоговой службой Запорожской области
выявлено свыше 6,3 тыс. нелегальных работников
Гражданам, которые работали без надлежащего оформления у
работодателей, за восемь месяце 2012 года начислено свыше 6 млн.
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гривен заработной платы, с которой дополнительно поступило в
бюджет 848,3 тыс. гривен налога на доходы физических лиц. Об
этом сообщил председатель ГНС в Запорожской области Алексей
Тимарцев.
Из числа выявленных нелегально работающих людей 5231
или 83 процента были трудоустроены на постоянную работу, что
позволило ежемесячно дополнительно мобилизовать из их зарплат
свыше 600 тыс. гривен налога на доходы физических лиц.
С целью улучшения работы по наполнению местных бюджетов
налоговая служба, правоохранительные органы и прокуратура постоянно координируют свои действия. Для предотвращения нарушений налогового и трудового законодательства со стороны субъектов
хозяйствования проведено 423 совместных проверки. По результатам
контрольно-проверочной работы в отношении нарушителей в органы
прокуратуры направлено 96 материалов, в Территориальную государственную инспекцию труда – 93, – сообщает пресс-служба ГНС
области (Голос Запорожья (http://golos.zp.ua/news/4182-s-nachalagoda-nalogovoy-sluzhboy-zaporozhskoy-oblasti-vyyavleno-svyshe-63-tysnelegalnyh-rabotnikov.html). – 2012. – 11.09).
***
Запорожская межрайонная прокуратура закончила расследование по делу предпринимателя, который в течение 5 лет незаконно пользовался государственной землей.
Как сообщили правоохранители, предприниматель в течение
2007-2012 годов на территории Вольнянского района самовольно
использовал земельные участки, принадлежащие государству, общей
площадью более 62 гектара. Своими действиями предприниматель
нанес ущерб государству в размере более 64 тысяч гривен.
На имущество обвиняемого наложен арест с целью возмещения
ущерба.
Дело возбуждено по ч.1 ст.197-1 УК Украины («Самовольное
занятие земельного участка, что нанесло законную вред его законному владельцу «) и ч.1 ст.365 УК Украины (« Превышение власти
или служебных полномочий, что причинило существенный вред
охраняемым законом государственным интересам «) (www.061.ua
(http://www.061.ua/article/189816). – 2012. – 09.09).
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***
Почти 2 миллиона бюджетных средств предприимчивый бизнесмен Запорожской области потратил на изготовление несуществующего «бизнес-плана» для госпредприятия.
По информации пресс-службы налоговой, следователи СБУ в
Запорожской области по материалам работников отдела организации
борьбы с хищениями бюджетных средств и их легализацией ГНС возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя. Как было установлено правоохранителями, в декабре 2011 года он совершил растрату
государственных средств в размере 1,95 млн. грн. Полученные от
госпредприятия деньги предприниматель потратил на «разработку
бизнес-плана», чтобы отмыть полученные преступным путем средства.
На данный момент ведется следствие, проводятся мероприятия по
возмещению причиненного государству ущерба (www.061.ua (http://
www.061.ua/article/189028). – 2012. – 06.09).
***
Запорожский бизнесмен незаконно использовал воды Днепра на
14,5 млн грн: возбуждено уголовное дело
Запорожской межрайонной экологической прокуратурой Днепровской экологической прокуратуры вчера, 6 сентября, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 242 Уголовного кодекса
Украины, возбуждено уголовное дело в отношении физического лицапредпринимателя, которым в течение апреля-августа текущего года
на территории Запорожского района Запорожской области осуществлен самовольный забор 507,5 тыс. куб. м воды из реки Днепр без
каких-либо разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством Украины.
– В дальнейшем незаконно добытая вода Днепра реализовывалась
вышеуказанным предпринимателем садовым обществам и населению как техническая для хозяйственных нужд последних, – сообщил
РепортерUA и.о. Запорожского межрайонного экологического прокурора Юрий Кузьмичев.
Вследствие самовольного использования предпринимателем
водных ресурсов Днепра государству нанесен ущерб на общую сумму
14,5 млн грн. Проведение досудебного следствия по указанному уголовному делу поручено органам внутренних дел Запорожской области.
Кроме этого, Запорожской межрайонной экологической прокуратурой в настоящее время проводится проверка законности использо92
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вания вышеуказанным лицом насосной станции, которая находится в
коммунальной собственности одного из поселковых советов Запорожского района (Репортер Запорожья (http://reporter-ua.com/2012/09/07/
zaporozhskii-biznesmen-nezakonno-ispolzoval-vody-dnepra-na-145-mlngrn-vozbuzhdeno-ugolov). – 2012. – 07.09).
***
За 8 месяцев 2012 года налоговая служба Луганской области
выиграла 1,6 тыс. дел на общую сумму 594 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Луганской области.
Новая стратегия претензионной работы отдает предпочтение
досудебным средствам решения спорных ситуаций. Собранные доказательства открыты для ознакомления плательщикам, и каждый
может убедиться, что их обжалование не имеет судебной перспективы.
Это подтверждается практикой – победа в 9 из 10 дел остается за налоговой службой.
Всего же в течение 8 месяцев текущего года в судах рассматривалось 2,8 тыс. «налоговых» дел на общую сумму 2,6 млрд грн. По
сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 13,8%,
в тоже время оспариваемые суммы увеличились на 9% (НОВОСТИ.
dn.ua (http://novosti.dn.ua/details/186134/). – 2012. – 06.09).
***
В Луганске разоблачен предприниматель, который изобрел способ не платить налоги Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНС в Луганской области, руководитель предприятия подделал
цифры налоговой отчетности.
Предприниматель, как выяснило следствие, сотрудничал с черниговской фиктивной фирмой, у которой покупал строительные
материалы лишь на бумаге. В итоге правонарушитель добился своего
– уклонился от уплаты более 3 млн. грн. налога на добавленную стоимость. По данному факту возбуждено уголовное дело. (ПаралельМедiа (http://paralel-media.com.ua/p51214.html). – 2012. – 05.09).
***
Северодонецкий предприниматель не платил взносы в
Пенсионный фонд
Речь идет о 3 млн грн., которые руководитель предприятия намеренно не уплатил в Пенсионный фонд. Таким образом, он пытался
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обогатиться за счет государства. Об этом информагентству Cxid.info
сообщили в пресс-службе ГНС в Луганской области.
Предпринимателю придется заплатить долг государственному
учреждению, а также штраф за несвоевременный расчет с Пенсионным
фондом. Расследование уголовного дела продолжается (CXID-INFO
(http://cxid.info/99364.html). – 2012. – 30.08).
***
Податкова знайшла понад 1800 “тіньових” працівників
На Львівщині зафіксовано факти використання праці 1810 неоформлених працівників, інформує прес-служба ДПС у Львівській
області.
Податківці перевірили 474 суб’єкти господарювання, унаслідок
чого донарахували 13,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та
штрафних санкцій.
Унаслідок взаємодії правоохоронних та контролюючих органів,
проведення індивідуально-роз’яснювальної роботи податковими
органами області в ході проведення перевірок СГД-фізичних та юридичних осіб зафіксовано факти використання праці 1810 неоформлених працівників. До державної реєстрації залучено 1348 фізичних осіб, додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб
склали 562,3 тис. гривень (Львівський портал (http://portal.lviv.ua/
news/2012/08/28/163030.html). – 2012. – 28.08).
***
Порушення природоохоронного законодавства на Миколаївщині
Спеціалістами відділу екологічного контролю атмосферного
повітря, водних і земельних ресурсів, за поводженням з відходами та
небезпечними хімічними речовинами проведено планову перевірку
додержання вимог природоохоронного законодавства підприємства
ТОВ «Грузавтосервіс».
Основним напрямом діяльності підприємства є ремонт автомобільного транспорту і здача в оренду приміщень.
В ході перевірки підприємства інспекторами відділу було встановлено, що в районі тимчасового складування відходів (в контейнерах для сміття) зафіксовано факт змішування різних типів відходів, для утилізації яких в Україні існують відповідні технології, що
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є порушенням за статтею 82–4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Також перевірено господарство на додержання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Агропак-Південь» (Миколаївська філія),
напрямом діяльності якого є вирощування овочевих культур на полях
сільськогосподарського призначення.
В ході перевірки встановлено, що на підприємстві не заведено
первинний облік відходів, пакувальних матеріалів та тари відповідно
до форми №1- ВТ, що затверджено наказом Мінприроди України
№342 від 07.07.08р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09.09.08р. №824/15515. Порушено справу за статтею 82 – 1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (Міністерство екології та природних ресурсів України (http://www.menr.gov.ua/content/
article/11116).
***
Прокуратура Одесской области прекратила деятельность
так называемой «налоговой ямы».
Как сообщает пресс-служба ведомства, три человека организовали преступную группу для уклонения от налогов.
Группа действовала в Одессе с 2007 по 2011 год. Они предоставляли предпринимателям услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и уклонению от уплаты налогов путем создания документальной видимости
хозяйственной деятельности.
Для этого подозреваемые использовали фиктивные СПД, чьи
юрлица переводили средства по безналу, после чего снимали деньги
по чекам.
«Своими действиями указанные лица способствовали незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную
стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства
средств и повлекло материальный ущерб государственному бюджету
Украины в крупном размере», — отмечают в прокуратуре.
На имущество стоимостью 2,7 миллиона гривен наложен арест,
изъято 30 тысяч долларов.
Дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.
2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (совершение преступления
группой лиц; фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты
налогов) передано в суд (Думская.net (http://dumskaya.net/news/
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prokuratura-nakryla-nalogovuyu-yamu-v-odesse-021506/). – 2012. –
03.09).
***
В ходе проверок специалистами укрморречинспекции точек
проката маломерных судов в Одесской области установлено: 95%
предпринимателей, оказывающих такие услуги, не имеют на это
правовых оснований.
Об этом рассказал начальник Одесского межрегионального представительства Государственной инспекции Украины по безопасности
на морском и речном транспорте Павел Буланович.
По его словам, у предпринимателей, которые организовывают
прогулки на яхтах, лодках, скутерах, бананах, в основном отсутствует
лицензия на осуществление такой деятельности.
Специалист добавил, что в данный момент соответствующая
комиссия укрморречинспекции работает в Одессе и БелгородДнестровском районе, а по результатам проверок все материалы по
фактам нарушений будут переданы в органы налоговой инспекции и прокуратуры (Таймер (http://timer.od.ua/news/pochti_vse_
razvlecheniya_na_vode_v_odesskoy_oblasti_nezakonni_982.html).
–
2012. – 31.08).
***
Майже 80 тисяч гривень шкоди завдало державі приватне підприємство
Численні порушення природоохоронного законодавства виявила
Державна екологічна інспекція у Харківській області в ході планової
перевірки приватного підприємства «Денвер» (с. Циркуни, Харківського району).
Держінспектори з охорони навколишнього природного середовища, зокрема, виявили, що підприємство здійснювало забір води з
двох артезіанських свердловин без спеціального дозволу. Зазначене є
порушенням статей 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра».
Починаючи з 8 серпня 2011 року і до 15 травня 2012 року, підприємство використало на виробничі потреби більше 1,8 тис. м3 прісної води.
Спеціалісти Держекоінспекції розрахували шкоду, заподіяну державі внаслідок самовільного користування надрами, на суму 78831
гривень. Наразі керівнику ПП «Денвер» пред’явлено претензію з пропозицією добровільно відшкодувати суму завданої шкоди. У випадку
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невиконання умов претензії, Держекоінспекція буде змушена звернутись до прокуратури (Міністерство екології та природних ресурсів
України (http://www.menr.gov.ua/content/article/11173).
***
Держекоінспекцією у Херсонській області призупинено діяльність ТОВ “Виробничо-комерційної фірми “Еліт Пласт”
Під час проведення планової перевірки підприємства держінспекторами зафіксовано факт порушення ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”.
ВКФ “Еліт пласт”, діяльність якого пов’язана із виробництвом
пінополістерольних плит, здійснювала несанкціоновані викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Наразі, відповідальну
особу притягнуто до адміністративної відповідальності.
Рішення щодо відновлення експлуатації цеху по виробництву
пінополістерольних плит ТОВ ВКФ “Еліт пласт” Держекоінспекцією
у Херсонській області буде прийняте за умови повного усунення
порушень природоохоронного законодавства (Міністерство екології та природних ресурсів України (http://www.menr.gov.ua/content/
article/11059).
***
Екологічна інспекція у Чернігівській області нарахувала збитки
за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря
Державна екологічна інспекція у Чернігівській області під час
проведення планових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ “Чернігівський інструментальний завод”,
ПАТ “Облтеплокомуненерго” (м. Чернігів) та ТОВ “Мрія” (с. Печенюги, Новгород-Сіверський район) виявила порушення ст. 11 Закону
України “Про охорону атмосферного повітря”.
Суб’єктами господарювання здійснювалися викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади. Керівникам установ пред’явлено
претензії про добровільне відшкодування збитків, заподіяних державі
в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при викидах без дозволів. Суми збитків, відповідно,
становлять: 50 640, 5 028 та 2 824 гривень.
У разі відмови від добровільного відшкодування збитків, Держекоінспекція у Чернігівській області звернеться з позовними заявами
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до Господарського суду Чернігівської області (Міністерство екології та природних ресурсів України (http://www.menr.gov.ua/content/
article/11121).
***
На Херсонщині податківці виявили на полях понад 2 тис. безробітних робітників
Найбільшу кількість неоформлених найманих осіб виявили
податківці у складі міжвідомчих робочих груп на полях Херсонської
області – 2037, про це повідомляє прес-служба ДПС у Херсонській
області.
У цілому з початку 2012 року спільними зусиллями різних контролюючих органів виявлено 4215 осіб, які працювали без трудових
договорів. При чому в сфері торгівлі зафіксовано 1328 нелегалів, у
закладах громадського харчування – 242, в інших галузях – 608 осіб.
Завдяки вжитим заходам працедавці додатково сплатили до
бюджету близько 500 тис.грн. податків та платежів.
«Прикро, що за копійчану плату люди погоджують на трудову
експлуатацію – ненормований або суттєво подовжений робочий
день, шкідливі умови праці, брутальне поводження тощо. Не зважаючи на помітну діяльність органів ДПС Херсонської області
в цьому напрямку, утвердження негативної громадської думки і
чисто людського осуду щодо порушення законності у використанні найманої праці, такі випадки й досі не поодинокі, – зазначає
заступник голови ДПС у Херсонській області Віталій Гуленко.
– Поки що нам вдалося залучити до державної реєстрації 1290
фізичних осіб. Як результат – додатково сплачено137,4 тис. гривень податку» (Херсонщина За ( http://ksza.ks.ua/?p=11224)ю –
2012. – 30.08).
***
Працівники сектору ветеринарної міліції УМВС України в
Хмельницькій області виявили 500 кілограмів небезпечних м‘ясних
виробів та сирів, що продавались у продовольчому кіоску на одному
з ринків Хмельницького.
Продавець та приватний підприємець не змогли надати працівникам міліції жодних документів, які б підтвердили походження, якість
та безпеку м‘ясних виробів у вакуумній упаковці й твердих сирів, та
відмовились пояснити, де вони взяли товар. До того ж, значна частина
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продукції зберігалась не в холодильнику, а просто у приміщенні магазину.
Державна протиепізоотична комісія при Хмельницькій міській
раді визнала м‘ясні вироби та сири неякісними та небезпечними товарами, що підлягають утилізації.
Недобросовісних продавця та приватного підприємця притягнуто
до адміністративної відповідальності за статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Державна ветеринарна
та фітосанітарна служба України (http://www.vet.gov.ua/). – 2012.
– 27.08).
***
Працівниками ветеринарної міліції у ході проведення заходів з
протидії незаконному обігу продукції тваринного походження на
території міста Тернополя ліквідовано незаконну діяльність по
виготовленню м’ясних напівфабрикатів.
Так, під час відпрацювання території міста Тернополя в складському приміщенні магазину «Продукти» виявлено факт незаконного
виготовлення м’ясних напівфабрикатів. Дану діяльність було призупинено.
У Миколаєві під час перевірки одного з рибопереробних підприємств було встановлено, що дане підприємство працює без експлуатаційного дозволу. Роботу підприємства призупинено.
У цілому на території України продовжено заходи, спрямовані
на забезпечення епізоотичної та продовольчої безпеки. Для реалізації
цих завдань в регіонах України діють мобільні групи у складі працівників ветеринарної міліції та державної служби ветеринарної медицини. Даними мобільними групами здійснено 408 перевірок суб’єктів
господарювання, діяльність яких пов’язана з обігом продукції тваринного походження.
Всього під час перевірок задокументовано 172 правопорушення,
відповідальність за які передбачена статтею 107 КУпАП. У дохід держави стягнуто штрафних санкцій на суму 24,8 тисячі грн. Винесено та
проконтрольовано виконання 137 інспекторських приписів. Призупинено роботу 5 підприємств.
Вилучено з обігу понад 4,3 тонни неякісної продукції тваринного
походження (Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України (http://www.vet.gov.ua/dep/news/?date=&words=&ps=5&p=1).
– 2012. – 27.08).
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***
Вінницькі податківці провели хронометраж на підприємствах
з ризиками неповного декларування отриманої виручки.
Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС
у Вінницькій області.
Згідно повідомлення, протягом поточного року такі хронометражі
проведено у 31 підприємстві.
Внаслідок цього у 97 % випадків досягнуто зростання виторгів у
середньому на 8,3 %, що в свою чергу вплинуло на ріст добровільно
задекларованих сум доходів, а відповідно і до зростання надходжень
до бюджету.
Одним з яскравих прикладів роботи цього методу є, те що під
час проведення хронометражу виторгів на одному АЗС області, його
середньоденний виторг протягом 10 діб обліку склав 3,03 тис. гривень.
При цьому, до початку хронометражу підприємець проводив
через реєстратор розрахункових операцій лише 0,94 тис.грн. в день.
Хронометраж у кафе, яке належить одному з вінницьких підприємців впродовж певного періоду часу привів до чотирикратного зростання виручки закладу з 500 гривень на день до 1950 гривень.
Основна увага при організації роботи у даному напрямку приділяється фіксації виторгів на АЗС. Із 16 проведених заходів, в усіх
випадках, досягнуто зростання виторгів, а відповідно і збільшення
добровільної сплати податків (ВИННИЦА.info (http://www.vinnitsa.
info/news/podatkova-virahuvala-yak-vinnichani-pratsyuyut-povz-kasi.
html). – 2012. – 22.08).
***
В Винницкой области было предотвращено 67 «налоговых»
преступлений. Все они связаны с криминальными уклонениями от
налогообложения и нарушениями налогового законодательства. Установленная сумма ущерба по уголовным делам — 9,63 млн.грн. Из них
возмещено 4,06 млн.грн., Или 42,2 процента. Установлено 35 фактов
необоснованного заявления на возмещение НДС, отказано в возмещении НДС на сумму 6,12 млн.грн.
Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей
на сумму 21,4 млн.грн., В т.ч. спирта — 9,74 млн.грн., ликероводочных
напитков — на сумму 1,6 млн. грн., табачных изделий — на сумму
665 тыс.грн.
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Прекращена преступная деятельность 9 подпольных цехов по
производству товаров народного потребления, в т.ч. 9 — с нелегального производства алкогольной продукции (NuA.In.Ua - Все новости
Винницы
(http://nua.in.ua/novosti/vinnica/v-vinnickoj-oblasti-bylopredotvrashheno-67-nalogovyx-prestuplenij/). – 2012. – 23.08).
***
Запорожское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало несколько предприятий за злоупотребление монопольным положением.
Так, АМКУ оштрафовал на 50 тыс. грн.: ООО «Оптима Телеком», ЗАО «Фарлеп-Инвест» и ЗАО «Свит», которые установили
для потребителей в г. Запорожье экономически необоснованную
стоимость услуги по размещению и организации обслуживания
оборудования систем передачи тревожных извещений на местных
телекоммуникационных сетях.
Как сообщают в АМКУ, предприятия прекратили нарушения,
снизив стоимость услуги в 2,5 раза (Ирта-fax (http://irtafax.com.ua/
news/2012/08/2012-08-28-39.html). – 2012. – 28.08).
***
Суди розглядають понад чотири тисячі позовів від податкової
Станом на 1 серпня за позовами органів податкової служби Львівської області на розгляді знаходиться 4030 справ різних категорій на
суму 1725,2 млн. грн., у т.ч. 1909 позовів, які були подані у 2012 році,
на суму 427,9 млн. гривень.
Протягом 2012 року на користь органів ДПС вирішено 1914 справ
на суму 551,9млн. грн., в т.ч. по 1395 справах на суму 125,2 млн. грн.
закінчено провадження та винесено остаточне рішення. Наразі надходження коштів до бюджету становить 24,7 млн. гривень.
За участі органів прокуратури в судових процедурах перебуває
114 справ на загальну суму 111,10 млн. грн., в т.ч. стосовно стягнення
податку на додану вартість, адміністрування та відшкодування ПДВ,
стягнення податкового боргу та інші.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.08.07
№ 35802/1/1-07 щодо посилення захисту інтересів держави в судах
та підвищення якості обміну інформацією з органами прокуратури,
запровадження системного їх інформування з проблемних судових
справ, які потребують втручання органів прокуратури, та з метою
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захисту інтересів держави органами податкової служби до органів
прокуратури області було скеровано звернення по 118 судових справах різних категорій на загальну суму 1278,3 млн. грн. щодо вступу
прокуратури у судовий процесс (Львівський портал (http://portal.lviv.
ua/news/2012/08/23/093500.html). – 2012. – 23.08).
***
Сотрудники управления Государственной службы по борьбе с
экономической преступностью в Одесской области разоблачили
частного предпринимателя, который незаконно осуществлял
добычу подземных пресных вод.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, добывая воду в нарушение требований Кодекса Украины «О недрах» без получения соответствующей лицензии, предприниматель нанёс ущерб государству
на общую сумму 130 тысяч гривен.
Следственными органами внутренних дел возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК
Украины (нарушение правил охраны недр) (Таймер (http://timer.od.ua/
news/odesskaya_oblast_ predprinimatel_neskol_ko_let_nezakonno_
dobival_presnuyu_vodu_297.html). – 2012. – 25.08).
***
Підприємства Києва за 7 міс. 2012 ухилилися від сплати 670
млн. грн. податків. Про це повідомив перший заступник голови
ДПС у м. Києві, начальник управління податкової міліції Ігор Усік.
За 7 міс. поточного року підрозділами податкової міліції столиці
викрито 235 тяжких економічних злочинів - ухилення від сплати
податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 Кримінального
кодексу України). Для звільнення від кримінальної відповідальності,
що передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України за умови повного погашення збитків, завданих державі, з початку
року керівники 31 столичного підприємства скористалися зазначеною
законодавчою нормою.
Ними сплачено до бюджету понад 110 млн. (Київ.proUA.com
(http://kyiv.comments.ua/news/2012/08/23/091547.html). – 2012. – 23.08).
***
Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області
під час проведення позапланової перевірки на території Устянської
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сільської ради Борщівського району виявлено незаконне добування
піску за допомогою екскаватора у покинутому кар’єрі на земельній
ділянці, яка входить до складу регіонального ландшафтного парку
“Дністровський каньйон”.
Ці протиправні дії проводились Приватним агропромисловим
підприємством “Альфа-Г”, яке здійснило зняття верхнього шару
ґрунту на території 715 м кв.
За підрахунками державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області розмір шкоди,
заподіяної державі становить 121 тис. 550 грн.
Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали перевірки направлено до прокуратури Тернопільської області (Державна екологічна інспекція України (http://www.
dei.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=571:nateritoriji-dnistrovskogo-kanjonu-nezakonno-vidobuvali-pisok&catid=7:
novosti&Itemid=261). – 2012. – 03.09).
***
На Хмельниччині місцевий підприємець вчинив самосуд над
своїм боржником: утримував чоловіка під «арештом», а за звільнення вимагав у його брата викуп.
Потерпілий, житель Старокостянтинівського району, заробляв
на життя квітковим бізнесом та брав під реалізацію у свого товариша
товар. Коли сума боргу за позичені квіти сягнула 40 тисяч американських доларів, бізнесмен почав нагадувати реалізаторові про гроші.
Частину боргу потерпілий сплатив і призначив зустріч «квітковому
королю» для повернення ще однієї суми.
… Коли боржник передавав кредитору позичене, його заштовхали
в автомобіль та вивезли в одне із сіл Ярмолинецького району. Під
наглядом зловмисників потерпілий 11 діб просидів в одному з орендованих приватних будинків. У цей час його братові було запропоновано повернути за родича увесь борг…
Про невільника стало відомо працівникам управління боротьби
з організованою злочинністю УМВС України в Хмельницькій
області і завдяки вдало проведеній спецоперації, заручника вдалося
звільнити. Четверо учасників скоєння злочину затримані (Управління МВС України в Хмельницькій області (http://mia.km.ua/arc/
archot/2012/08/27-08-12.html). – 2012. – 27.08).
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***
В Херсонській області продовжується негативна тенденція
щодо зростання податкового боргу за зобов’язаннями платників
(без пені) до зведеного бюджету. Про це йдеться в офіційній інформації Херсонської ОДА.
Згідно інформації, протягом першого півріччя податковий борг
зріс на 29,1 млн грн, або на 43,9% до початку року, і станом на 01 липня
2012 року склав 95,6 млн грн. У розрізі районів найбільшу суму податкового боргу за зобов’язаннями платників до зведеного бюджету формують платники Херсона — 69,8 млн грн.
Протягом ІІ кварталу поточного року відбулося скорочення на
0,7 млн грн заборгованості із виплати заробітної плати. Однак цього
виявилося недостатньо і у порівнянні з початком 2012 року заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 7,3% та станом на 01 липня
поточного року склала 23,9 млн грн.
У порівнянні з початком 2012 року наростили заборгованість із
виплати заробітної плати суб’єкти господарювання міст Херсона
(+6,9%), Нова Каховка (у 2,1 р.б.) та Каланчацького району (у 8,8 р.б.)
(Херсонщина За (http://ksza.ks.ua/?p=11689). – 2012. – 06.09).
***
На Черкащині триває операція «Легалізація заробітної плати
та зайнятості населення», в рамках якої працівники податкової
служби області здійснюють перевірки суб’єктів господарювання з
питань дотримання ними чинного податкового законодавства при
виплаті заробітної плати робітникам та службовцям.
Про її результати повідомляє голова ДПС у Черкаській області
Петро Хукаленко.
«З початку року податковими органами області виявлено та зареєстровано 1849 найманих працівників, завдяки чому легалізовано
понад 3,1 млн. грн. доходів таких працівників, – наголошує Петро
Хукаленко, – а бюджет додатково отримав 466 тис. грн. податку на
доходи фізичних осіб».
Найбільшу кількість незареєстрованих найманих працівників
виявлено в таких районах області:
– Золотоніський – 273 працівника, легалізовано 320 тис. грн. доходів;
– Смілянський – 225 працівників, легалізовано 284 тис. грн. доходів;
– м. Черкаси – 161 працівник, легалізовано 787 тис. грн. доходів;
– Уманський – 134 працівника, легалізовано 254 тис. грн. доходів;
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– Христинівський – 127 працівників, легалізовано 114 тис. грн.
доходів;
– К. - Шевченківський – 115 працівників, легалізовано 121 тис.
грн. доходів;
– м. Ватутіне – 107 працівників, легалізовано 161 тис. грн. доходів (ПРОЧЕРК (http://procherk.info/news/7-cherkassy/9646-podatkivtsinazvali-rajon-de-pratsjue-najbilshe-nelegaliv). – 2012. – 22.08).
***
Податківцями Черкащини в ході проведення операції «Урожай» виявлено 709 неоформлених селян
Податковою службою Черкащини в ході проведення операції
«Урожай» виявлено 709 неоформлених селян. Загальна сума легалізованого доходу цих громадян склала майже 1,7 млн. грн., до бюджету
додатково надійшло 253 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
Про це повідомив перший заступник голови ДПС у Черкаській
області Володимир Коломієць.
«В ході проведення операції «Урожай – 2012» податковими органами області також виявлено 168 громадян, які надавали послуги на
власному комбайні і разом з цим не сплачували жодних податків»,
– зазначає Володимир Коломієць. Доходів таких громадян легалізовано на суму майже 1,15 млн. грн., до бюджету сплачено 176 тис. грн.
податку на доходи фізичних осіб.
Також виявлено 618 працівників, які отримували заробітну плату
в розмірі, нижчому за мінімальний, легалізовані доходи зазначених
громадян склали 4,4 млн. грн., до бюджету додатково надійшло 660
тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
За словами Володимира Коломійця, 1445 фізичних осіб використовували земельні ділянки площею понад 2 га для вирощування
та продажу с/г культур і разом з цим не були оформлені суб’єктами
підприємницької діяльності. «Ми легалізували 1,2 млн. грн. доходів таких фізичних осіб, - наголошує Володимир Коломієць, – а до
бюджету додатково надійшло 186 тис. грн. ПДФО».
Всього за результатами операції «Урожай – 2012» до бюджету
додатково надійшло понад 3,5 млн. грн. податків (ПРОЧЕРК (http://
procherk.info/news/7-cherkassy/10011-podatkivtsjami-cherkaschini-vhodi-provedennja-operatsiyi-urozhaj-vijavleno-709-neoformlenih-seljan).
– 2012. – 11.09).
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***
З початку року працівники податкової служби спільно з працівниками органів внутрішніх справ та з питань захисту прав споживачів виявили 87 порушень на підприємствах сфери оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, з
них 12 - у частині заборони продажу підакцизних товарів особам,
що не досягли 18-річного віку.
За порушення вимог продажу підакцизних товарів анульовано 16
ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Державна податкова служба у Чернівецькій області нагадує, що
відповідно до чинного законодавства, продаж алкогольних напоїв та
тютюнових виробів неповнолітнім карається анулюванням ліцензій
та штрафними санкціями. Розмір штрафу, який застосовується до
суб’єкта господарювання, складає 6 800 гривень (CITI (http://citi.cv.ua/
news/suspilstvo/16-bukovinskih-pidpriemciv-poplatilis-licenziyami-zaprodazh-alkogolu-y-cigarok-nepovnolitnim/). – 2012. – 12.09).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Україна продовжує вдосконалювати трудове законодавство
1 січня 2013 року вступає в дію новий закон «Про зайнятість населення», підписаний Президентом України В.Януковичем. УСПП взяв
актину участь в підготовці даного документу, в ньому врахована значна частина пропозицій промисловців, підприємців і роботодавців.
Які зміни документом вносяться у трудове законодавство України? Відповідно до нового закону про зайнятість, кожен має право на
вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять, яке забезпечується державою шляхом створення правових, організаційних та економічних умов для такого вибору.
Для стимулювання зайнятості населення держава компенсовуватиме роботодавцю витрати пов’язані із сплатою єдиного соціального
внеску за працевлаштування осіб, неконкурентоспроможних на ринку
праці. Працедавці, що реалізовуватимуть інфраструктурні проекти за
державного та місцевих бюджетів зобов’язуватиметься залучати до
таких робіт безробітних, а роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць та забезпечував виплату заробітної
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плати у розмірі не нижче 3 мінімальних заробітних плат, у наступному
році має право на зменшення розміру єдиного соціального внеску.
Суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця
та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два
роки, протягом першого року, отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску. Для студентів денної форми
навчання буде запроваджено стажування з відкриттям трудової
книжки; молодим працівникам, які погодилися працювати у сільській
місцевості надаватимуться «стартові виплати».
Особи, віком від 45 років (страховий стаж більше 15 років)
матимуть право на одноразове отримання „ваучера” на професійне
навчання; професійне навчання безробітних буде здійснюватися на
замовлення роботодавця під конкретне робоче місце або для самозайнятості особи; запровадження механізму підтвердження професійної
кваліфікації, здобутої шляхом неформального навчання тощо.
Новим законом про зайнятість населення впорядковується, у відповідність до європейських стандартів, також діяльність суб’єктів
господарської діяльності, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні, врегульовується питання наймання працівників
такими інституціями для виконання роботи в іншого роботодавця.
Одночасно, з урахуванням міжнародного досвіду змінюється правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції.
Одним з основних аспектів нового Закону є формалізація та
узагальнення прав та обов‘язків роботодавця в системі зайнятості
населення. Стаття 50 цілком присвячена зазначеному питанню. Так,
відповідно до нового закону, роботодавці самостійно або через їх
об‘єднання мають право:
– брати участь у здійсненні заходів щодо забезпечення зайнятості
населення;
– погоджувати зміст професійного навчання та приймати участь
у державній кваліфікаційній атестації, державній атестації осіб за
результатами професійного навчання та підтвердженні професійної
кваліфікації за робітничими професіями осіб, що бажають підтвердити результати неформального навчання;
– подавати пропозиції до проектів актів законодавства з питань
зайнятості населення та трудової міграції; участі у здійсненні контролю за дотриманням законодавства у сфері зайнятості населення, тру107
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дової міграції, професійного навчання та підтвердження кваліфікації
працівників;
– брати участь через представницькі органи роботодавців в управлінні загальнообов›язковим державним соціальним страхуванням
– одержувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, безоплатно інформацію про пропонування робочої сили,
послуги з добору і направлення на працевлаштування незайнятого
населення;
– брати участь в організації та проведенні громадських робіт,
організовувати та проводити інші види робіт тимчасового характеру;
– одержувати від територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, компенсації у розмірах і порядку, що
встановлені цим Законом та іншими актами законодавства, прийнятими на його виконання.
При цьому, роботодавцям забороняється висувати будь-які вимоги
дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу та
під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які
шукають роботу, подання відомостей про особисте життя, застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин,
вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.
Також новим законом забороняється роботодавцю залучати до
роботи працівників, що наймаються суб›єктами господарювання, які
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, для подальшого виконання ними роботи на інших підприємствах («оренда персоналу»), в установах та організаціях у разі, коли у такого роботодавця:
– протягом року здійснено скорочення чисельності (штату) працюючих;
– не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах основного виробництва;
– передбачається виконання робіт у шкідливих, небезпечних та
важких умовах праці, а також робіт за основними професіями технологічного процесу основного виробництва.
Безпосередньо організації роботодавців та їх об'єднання тепер
не тільки беруть участь у формуванні та реалізації державної і регіональної політики зайнятості та здійсненні заходів щодо забезпечення
зайнятості населення, розробленні проектів актів законодавства з
питань зайнятості населення та трудової міграції, але й мають право
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вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо зайнятості населення.
Крім того, новим законом розширено перелік осіб, які тепер згідно
з законом мають право відноситися до працюючого населення, і, відповідно, отримувати від держави та фондів загальнообов‘язкового
державного соціального страхування необхідну матеріальну та консультаційну підтримку. Так, зокрема, до таких осіб тепер відносяться
непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або за особою похилого віку,
батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні
батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до
законодавства; особа, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на догляд за ним відповідно до законодавства.
Важливо звернути уваги роботодавцям на те, що новим законом запроваджено квоту працевлаштування категорій громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік
До таких осіб відносяться:
– один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей
віком до шести років, виховує без одного з подружжя дитину віком до
14 років або дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда
з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно
від причини інвалідності);
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
– особи, яким виповнилося 15 років та які прийматися на роботу;
– особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; молодь, яка закінчила або припинила навчання, звільнилася із
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка
вперше приймається на роботу;
– особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10
і менше років тощо.
Роботодавці самостійно розраховують квоту та забезпечують їх
працевлаштування, а також щороку звітують про її дотримання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції.
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Важливим нововведенням нового закону є включенням до системи регулювання ринку праці заходів щодо запровадження стимулювання вітчизняного виробництва до створення нових робочих місць
у пріоритетних галузях економіки та сільській місцевості; сприяння
самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного
бізнесу, в тому числі в сільських населених пунктах та на депресивних територіях.
Серед безоплатних послуг роботодавцю, які надаватиме орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості
населення та трудової міграції, необхідно відмітити такі, як:
– сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
– надання роботодавцям послуг з добору працівників; сприяння
громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;
– участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому
вивільненню працівників, профілактика настання страхового випадку,
сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах
з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та
населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;
Одним з прогресивних моментів нового закону стало запровадження пільг по сплаті єдиного соціального внеску при умові створення роботодавцем нових робочих місць. Так, згідно нового Закону
України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який протягом 12
календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць,
працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж
три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних
12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати
в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку
особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України,
передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, компенсуються
фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного
внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі зменшення штатної
чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає
право на компенсацію.
Крім того, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче
місце громадян, не достатньо конкурентоздатних на ринку праці та
яким надано статус безробітного, за направленням територіальних
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органів у сфері зайнятості населення строком не менше ніж на два
роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного
внеску на загальнообов›язкове державне соціальне страхування за
відповідну особу за місяць, за який він сплачений.
Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів Державного бюджету України та
Фонду соціального захисту інвалідів.
Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької
ініціативи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
забезпечує надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, а також виплачується допомога по безробіттю одноразово для
організації такої діяльності.
Суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності,
щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну
особу за місяць, за який він сплачений.
Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному
освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування
за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором
про стажування у вільний від навчання час.
Стажування проводиться за індивідуальною програмою під
керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який
має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш
як три роки. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з
роботодавцями сприяють студентам і учням у доступі до інформації
про можливість стажування.
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У разі коли в період стажування особа, зазначена у частині першій
цієї статті, виконує професійні роботи, підприємство, організація,
установа за всі роботи, виконані відповідно до наданих завдань, здійснює виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами
оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.
В УСПП сподіваються, що новий Закон України «Про зайнятість»
сприятиме поліпшенню ситуації на національному ринку праці, стимулюватиме роботодавців до створення робочих місць, поліпшить
інвестиційний клімат в державі (Офіційний сайт УСПП (http://
www.uspp.org.ua/laws/23.ukraina-prodovzhu-vdoskonalyuvati-trudovezakonodavstvo.htm).
***
Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко убежден, что количество контролирующих
органов в Украине должно быть резко сокращено.
Тигипко назвал контролирующие органы основной проблемой
бизнеса в Украине. «Резко нужно сокращать их количество и четко
нужно разобраться с контролерами в погонах. Я убежден, что нужно
минимизировать их количество. Нам нужно подумать о рискоориентированном подходе в проверках. Невозможно проверять всех
подряд. Нужно каждому контролеру, который останется в сокращенном варианте, ходить только по тем компаниям, которые нарушают
определенные критерии», – сказал он.
По мнению вице-премьера, такой подход к работе контролирующих органов будет эффективным и, вместе с тем, не будет препятствовать работе «честного бизнеса» (КИД (http://zadonbass.org/news/
politics_other/message_55789). – 2012. – 11.09).
***
Реформи податкової служби: думка підприємців
«Ми реформуємо нашу службу таким чином, щоб з фіскальної
вона перетворилася на сервісну. Ми робимо все, щоб сплата податків в країні стала комфортною, необтяжливою та зручною», – ці слова
голови Державної податкової служби О.В.Клименко на нещодавньому всеукраїнському форумі чимало учасників записали в свої
блокноти, вбачаючи в них велику надію можливостям безперешкодно
та вільно працювати, надалі розвивати власний бізнес.
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Виходячи з того факту, що УСПП та ДПСУ є перевіреними
часом діловими партнерами, союз вважає за необхідне зробити
свій внесок у позитивні перетворення в роботі податкової. Більше
10 років існує угода про співпрацю та взаємодопомогу відомства і
громадської організації, діє Узгоджувальна група двох структур,
яка допомагає суб’єктам господарювання вирішувати податкові
проблеми. Члени УСПП працюють в громадській раді ДПСУ, контакти та консультації між податківцями та представниками УСПП
відбуваються майже щодня.
Для того, щоб рекомендації та поради УСПП були більш
об’єктивними, серед його членів проведено анкетне опитування. Воно
мало визначити, чи схвалює бізнес зміни, що відбуваються, чи вірить
відвертості намірів, що ДПСУ пропонує задля зростання ефективності роботи. В опитуванні взяли участь 1117 підприємців, з яких 721
особа або 64,5 % представляла малий бізнес, 370 осіб або 33 % – середній, 26 осіб або 2 % – великих платників податків. Про його результати – сьогоднішня розповідь.
Учасники дійшли спільного висновку, що задекларовані ідеї повинні бути реалізовані комплексно та мають охоплювати всі сфери діяльності органів державної податкової служби. Зрозуміло, що за декілька
місяців побачити суттєві, відчутні для платників податків результати
дуже важко, до їх кінцевої реалізації має пройти певний час.
Є речі, які промислово-підприємницька спільнота сприймає цілком позитивно. Це напрямок наближення податківців до платників
податків, поширення практики інформаційно-консультаційної допомоги в декларуванні податків та оподаткуванні, певне спрощення
податкового обліку, в деяких випадках – зниження фіскального тиску
на бізнес. Однак в цілому результати опитування показали, що проблеми у взаємовідносинах між платниками податків і податковими
органами не позбулися своєї гостроти.
На запитання «Чи погоджуєтеся Ви з тим, що останнім часом відбулося перетворення податкової служби із фіскального відомства у
сервісну службу?» відповіли 1080 осіб. 14,5 % респондентів погодилися з твердженням. 22 % респондентів зазначили, що вони або взагалі
не проінформовані про сервісний напрям або проінформовані в незначній мірі. 54% респондентів вважають, що ці заходи мають поверхневий характер, майже 10% переконані, що фактичних зрушень немає,
пропозиція нових сервісів недостатня. Таким чином, 63,6 % респондентів (687 осіб) ставлять під сумнів факт такого перетворення.
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Підприємців зацікавило запитання «У чому, на Вашу думку, має
полягати основний вектор кроків податкової назустріч бізнесу?». Найбільша кількість респондентів (38,6%) переконана – це зміна філософії взаємовідносин між органами ДПСУ і платниками податків, зміна
ставлення до платників податків. 21,5 % запропонували удосконалити
Податковий кодекс України, 16 % вважають першочерговим кроком
подолання корупції, 18 % – реформування органів ДПСУ.
32 % підприємців підтримали створення сервісних центрів обслуговування платників податків та пов’язують з ними певні надії щодо
покращення ділового клімату в країні. Решта висловили певну недовіру щодо можливостей досягнення сервісними центрами своєї мети.
Учасники опитування виявили значну активність у відповіді на
таке питання: «Чи спростить ведення податкового обліку запровадження річної податкової декларації з податку на прибуток та рівномірної сплати податку на прибуток щомісячними (щоквартальними)
авансовими платежами?».
Найбільша кількість респондентів (54 %) вважають запровадження
річної податкової декларації з податку на прибуток узаконенням авансових платежів та заперечують у зв’язку з цим факт спрощення ведення
податкового обліку. Майже 20 % респондентів настроєні оптимістично
і очікують спрощення. В одній з відповідей зазначалося, що бізнес все
одно має кожного дня знати суму податків, яку йому доведеться рано чи
пізно сплатити. Таким чином, платник податків, крім суми податку на
прибуток за квартал (для управлінського обліку), змушений буде визначити авансові платежі на поточний рік та суму перерахунку податку за
наслідками річної податкової декларації. В основному респонденти вказували на створення передумов для збільшення часу та обсягу роботи
для нарахування та декларування податку на прибуток.
Опитування показало, що платники податків стурбовані намірами запровадження податку з обороту зі ставкою 1-2 % разом із зниженням ставки ПДВ до 6-7 %. Такі ініціативи позитивно оцінюють
представники малого та середнього бізнесу. Решта або наголошують,
що це питання потребує додаткового громадського обговорення, або
висловлюють негативне ставлення до запровадження податку з обороту одночасно з існуючим ПДВ.
Підприємці наводили такі аргументи:
– податок з обороту призведе до подвійного оподаткування;
– одночасне існування ПДВ та податку з обороту недоцільне тому,
що обидва види податків є податками на споживання;
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– запровадження податку з обороту разом з ПДВ призведе до
збільшення часу на складання податкової звітності, збільшення нормативної бази;
– така ініціатива не врахувала особливостей окремих видів діяльності, зокрема туристичної, транспортно-експедиторської, агентської
та посередницької діяльності;
– запровадження податку масштабно вдарить по товаровиробникам; там, де виробнича діяльність є витратною та низькорентабельною, просто знищить їх; під загрозою також – товаровиробники зі
сфери малого та середнього бізнесу;
– збиткові підприємства будуть змушені платити податок з обороту, що остаточно позбавить їх шансу подолати фінансові труднощі;
– торгівля (оптова та роздрібна), яка має незначну націнку
(зокрема, 5 %) не зможе витримати податкове навантаження у вигляді
податку з обороту за ставкою 2-2,5 %;
– запровадження податку з обороту призведе до зростання цін.
Підприємці висловились й на тему «Чи стимулюють розвиток
реального сектору податкові преференції (Податковим кодексом
України запроваджено пільги для ряду галузей народного господарства – судно-, літакобудування, легкої промисловості, сфери енергозбереження, готельної діяльності тощо)».
Більше половини респондентів (56 %) переконана, що запровадження податкових пільг не забезпечує економічного зростання зазначених галузей та призводить лише до перерозподілу податкового навантаження з одних платників податків на інших. 18 % підприємців зауважили, що запровадження податкових пільг порушує принцип рівності
всіх платників податків. В той же час 20 % стверджують, що податкові
пільги сприяють розвитку пріоритетних галузей економіки України.
Дехто вважає за необхідне здійснити комплексну підтримку
тих державних підприємств, які є національною гордістю країни
(авіаційні заводи, підприємства оборонного комплексу, науководослідницькі інститути, вищі навчальні заклади, морські торгівельні
порти, підприємства системи охорони здоров’я, аграрного сектору,
тих, які здійснюють заходи з охорони навколишнього середовища).
Неодноразово було запропоновано запровадження пільг на стадії
започаткування бізнесу.
Респонденти, які висловилися проти запровадження пільг, аргументували свої відповіді тим, що такі норми Податкового кодексу
України не працюють в повній мірі, їх надання часто пов’язано з
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корупцією в органах державної влади, порушується принцип справедливості при справлянні податків.
Члени УСПП назвали заходи, які, на їхню думку, є абсолютно
необхідно втілити в життя в ході податкового реформування. Це:
– остаточне доопрацювання Податкового кодексу України, норми
якого до даного часу є складними та суперечливими; потім – мораторій на зміни до податкового законодавства (нині через часті зміни
законів платники податків не встигають отримати необхідну інформацію, змінити свій облік, внести доповнення до програмних забезпечень);
– взагалі скасувати ПДВ або скасувати шляхом запровадження
податку з обороту (або податку на продаж);
– залишити ПДВ зі ставкою 6-7 %, відмовитися від запровадження
податку з обороту та знизити ставку податку на прибуток до 15 %;
– здійснити диференціацію ставок податку з обороту в залежності
від видів економічної діяльності (зокрема, для машинобудівної галузі
на рівні не більше 1 %);
– запровадити загальне податкове навантаження на бізнес в розмірі, що не перевищує 20 % від отриманих прибутків;
– запровадити податок з обороту замість ПДВ та податку на прибуток;
– знизити навантаження на заробітну плату, в тому числі знизити
ставку ПДФО до 5 %,
– виключити вплив людського фактора на взаємовідносини між
бізнесом та податківцями шляхом максимальної автоматизації всіх
процесів, пов’язаних з адмініструванням податків, запровадити електронні кабінети для всіх платників податків,
– запровадити додаткові податки на операції з офшорами;
– скоротити кількість та розмір ставок податків.
В одній із відповідей було зазначено, що бізнесу не потрібні кроки
назустріч, тому що це закінчиться зіткненням, бізнесу потрібна лише
прозора система нарахування податків.
Учасники опитування указали на основні недоліки роботи податкових служб, які пропонують поступово усунути. На їх погляд, необхідно:
– удосконалити інформаційно-роз’яснювальну роботу податкових
органів з платниками податків, виключити неоднозначності та можливість множинного тлумачення норм податкового законодавства;
– навести лад з запровадженням Єдиного реєстру податкових
накладних, який нині створив для платників ПДВ цілу низку про116
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блем, які обумовлюють втрату для платників податків права на податковий кредит;
– спростити процедури складання податкових накладних, розібратися із запровадженням таких реквізитів, як код УКТЗЕД та номер
та дата ВМД; нині в контексті вказаних процедур часто спостерігається невизнання податковими органами сум податкового кредиту;
– скасувати відділи податкової міліції, скоротити штат працівників органів ДПС;
– скоротити кількість податкових перевірок.
Промисловці і підприємці назвали неприпустимі, на їх думку,
особливості роботи податкових служб:
– відмова місцевих податкових органів від прийняття декларацій з
від’ємним значенням об’єкта оподаткування, примушування до зміни
показників податкових декларацій, блокування передачі електронної
звітності, відмова в прийнятті уточнюючих розрахунків і декларацій;
– доведення планів щодо збору податків до регіональних органів
ДПС;
– примус до сплати авансових платежів з податку на прибуток;
– грубе, поверхневе ставлення посадових осіб регіональних органів ДПС до платників податків – відвідувачів податкових служб;
– відсутність вільного доступу до приміщень сервісної служби
(тільки через представника охорони);
– факти корупції;
– непрофесійність кадрів, особливо в регіонах: вільне тлумачення
податковими органами норм податкового законодавства, відсутність
у посадових осіб необхідних знань для виконання своїх прямих
обов’язків, їх неготовність надати фахову консультацію.
Таким чином, проведене опитування показало певну обережність
бізнесу щодо запропонованих податковою службою новацій, продемонструвало брак довіри до податкових органів та податкової системи,
виявило кадрові та організаційні проблеми в роботі служб, недосконалість податкового законодавства, наявність певних корупційних ознак
в діяльності посадових осіб.
Аналіз результатів опитування свідчить про те, що накопичені
довгими роками проблеми у сфері оподаткування з кожним роком
набувають гостроти та зростають з арифметичною прогресією. Палко
вітаючи наміри податкової служби налагодити місток доброзичливості між податківцем та підприємцем, переконані – вирішення цих
проблем виходить за межі завдань та можливостей однієї ДПСУ.
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Реформування треба проводити разом з вдосконалюванням законів,
однак законодавчі зміни не мають бути лише фіскального характеру,
їх змістом повинно стати стимулювання сталого розвитку окремих
виробництв, економіки країни в цілому, а також зростання добробуту фізичних осіб. Нарешті, зміни до законів не мають бути частими
(треба встановити мораторій на зміни хоча б на 2 роки); крім того,
зміни не мають бути здійснені на користь певного бізнесу чи бізнесігрупи на шкоду іншим. Не можна допускати ситуацій, які заводять
платників податків та податкову службу в безвихідне становище з
такими наслідками, як закриття бізнесу, відхід в тінь, вивід капіталів за кордон, втрата бюджетних коштів внаслідок недонадходжень
податків і зборів тощо. Справедливість, рівні зобов’язання, простота
адміністрування – ось суть цивілізованої системи оподаткування, за
яку промисловці і підприємці готові боротися і у впровадженні яких
обов’язково підтримають податкову службу країни (Український
союз промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/2870.
reformi-podatkovoi-sluzhbi-dumka-pidprimciv.htm). – 2012. – 14.09).
***
План власти по созданию новых рабочих мест это дополнительная защита Украины от возможного мирового кризиса –
эксперт
Предложенный правительством план по созданию 6 миллионов
новых рабочих мест к 2020 г. является примером проектного подхода
к решению проблем, стоящих перед Украиной. Такое мнение высказал
кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов
Олег Шаблатович, комментируя итоги состоявшейся в Киеве конференции «Новая индустриализация, занятость и достойные условия
труда».
«Для синхронизации действий бизнеса и власти очень важно,
чтобы чиновники научились мыслить проектно. Сегодня власть заявляет конкретные цели и сроки – это уже проектный подход. Значит,
может быть и конкретный результат», – уверен Олег Шаблатович.
Эксперт отметил, что предложенный правительством план отличает не только наличие конкретных целей, но и пошаговых мер по их
достижению: «Предложены меры по стимулированию конкурентных
отраслей украинской экономики: авиа и судостроения, легкой и пищевой промышленности, сферы информационных технологий, правительство вышло с инициативой создания технопарков, предпринима118
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ются меры по улучшению инвестиционного климата, реформируется
рынок труда», - перечисляет эксперт.
Все эти меры в комплексе призваны не только обеспечить рывок
в развитии экономики Украины, но защитить страну от возможного
нового витка мирового кризиса. «Украина должна бороться за размещение производств на своей территории и уходить от зависимости от
мировых цен на металл. Это международная конкуренция, конкуренция за мирового инвестора, и нам важно размещать у себя такое производство, которое будет работать в условиях любого кризиса», – считает Шаблатович.
При этом кандидат в народные депутаты отметил, что
единственным риском предложенному правительственному плану он
считает политическую дестабилизацию: «Залогом успеха плана является стабильность и согласованные действия органов власти. Сегодня
мы имеем и то и другое. И это выгодно отличает Украину 2012 года от
Украины 2008 года».
Напомним, что 11 сентября в Киеве состоялась Международная экспертная конференция «Новая индустриализация, занятость и
достойные условия труда», в ходе которой вице-премьер и замглавы
Партии регионов Сергей Тигипко презентовал подготовленный
Кабинетом министров Украины план по созданию в стране 6 миллионов рабочих мест до 2020 г. (From-ua.com (http://www.from-ua.com/
news/7c36b37c0797c.html). – 2012. – 12.09).
***
Власть в Украине сделает все от нее зависящее, чтобы бизнес
в Украине чувствовал себя комфортно
Об этом заявил в Луганске в ходе торжественное собрание, приуроченное ко Дню предпринимателя, глава парламентской фракции Партии регионов, лидер Луганской облорганизации регионалов
Александр Ефремов.
«Когда я начал заниматься бизнесом, меня многие не поняли: был
при хорошей должности, а решил рискнуть всем и вся, – вспомнил
Александр Ефремов. – Зато я очень хорошо понимаю вас, бизнесменов, ежедневно рискующих ради благополучия своей семьи и своих
трудовых коллективов. И наша власть сделает все от нее зависящее,
чтобы бизнес в Украине чувствовал себя комфортно».
При этом он подчеркнул, что ему совершенно непонятны действия отдельных представителей силовых органов, которые вмешива119
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ются в работу предпринимателей, запрещают им развиваться. Регионал выразил уверенность, что в стране удастся переломить ситуацию
в лучшую сторону.
Председатель Луганской облгосадминистрации Владимир
Пристюк считает, что быть успешным предпринимателем – это особенность характера, не всякий способен достичь высот в бизнесе, а
потому как на местном, так и на государственном уровне предпринимателей следует поддерживать.
«С приходом к власти Президента Виктора Януковича в стране
начались коренные перемены в отношениях власть – бизнес и это
позитивно отразилось в динамике развития бизнеса области. В три
раза снизилось количество проверок налоговых проверок, продолжается налоговый мораторий на малый и средний бизнес. Создаются
условия для комфортного ведения своего дела, достаточно сказать,
что 80% предпринимателей сегодня используют электронную форму
отчетности. Луганщина обречена на развитие предпринимательства,
поскольку мы – областная власть хорошо понимаем: развиваетесь
вы, развивается наш регион, развивается страна», – заявил Владимир
Пристюк.
Глава Луганского облсовета Валерий Голенко в своем
выступлении напомнил, что в развитых странах до 70% экономики
формирует малый и средний бизнес. В Украине же пока эта доля значительно ниже.
«А потому особенная благодарность тем, кто рискнул, основал
свое дело, не рассчитывает на помощь государства, а самостоятельно
развивается и дает работу другим людям. Это колоссальная социальная миссия», – подчеркнул глава облсовета (Луганск. Комментарии
(http://lugansk.comments.ua/news/2012/08/31/104210.html). – 2012. –
31.08).
***
Новый таможенный кодекс по последним данным сократил
время проверки товаров на таможне в три раза. Об этом в ходе
пресс-конференции сообщил народный депутат (Партия регионов)
глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности и налоговой политики Виталий Хомутынник,
передает корреспондент НБН.
«Мы имеем уменьшение почти в три раза проверок на границе. То есть если раньше это было 19% от общего товарооборота,
120
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который проходит через таможню, то сейчас это 7%. Это уже процент,
который общепринят и соответствует европейским нормам», – сообщил г-н Хомутынник.
Также он сообщил, что сейчас проверка груза на границе значительно сокращена. При этом в таможенном кодексе указано время в 4
часа, а на деле проверка товаров проводится за 1,5 часа на импорт и за
40 минут на экспорт.
Новая редакция Таможенного кодекса была принята 13 марта
2012 года и подписана президентом Виктором Януковичем 19 апреля
2012 года (Независимое Бюро Новостей (http://nbnews.com.ua/
news/55638/). – 2012. – 04.09).
***
Правительство не должно ставить таможне завышенные
планы по наполнению госбюджета, поскольку это может помешать проведению таможенной реформы в Украине
Такое мнение высказали участники круглого стола «Госбюджет
и новый Таможенный кодекс: как увеличить поступления в казну и
не допустить роста цен на импортные товары?», организованного при
информационной поддержке «Зеркала недели. Украина».
«Можно поставить поступления 30% таможни и после этого
говорить, что есть недовыполнение», – отметил народный депутат,
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов,
банковской деятельности, налоговой и таможенной политики
Виталий Хомутынник.
Анализируя влияние Таможенного кодекса на текущую динамику
бюджетных поступлений, Хомутынник подчеркнул, что ГТСУ стала
более активно определять таможенную стоимость товаров на основе
цены сделок.
«Я убежден в том, что применение новой редакции Таможенного
кодекса со временем даст гораздо больше поступлений. Если бизнес
начнет работать легально, и будет чувствовать, что никто не будет
ему ставить препятствия, то товарооборот, безусловно, увеличится и
увеличатся налоговые платежи», – резюмировал парламентарий.
По мнению же старшего советника «Альфа-Банка» (Украина)
Романа Шпека, при анализе текущей таможенной динамики следует
учитывать непременно завышенные макропоказатели, заложенные в
госбюджете. Ведь в результате таможни, как и налоговой, ставятся
задачи, неадекватные реальной экономической динамике…
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В свою очередь сопредседатель таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Денис Щендрик обратил внимание на то, что «даже небольшое невыполнение плана может направить
положительные моменты Таможенного кодекса в не очень позитивное
русло» и вылиться в усиление давления на бизнес… (ZN.UA (http://
news.zn.ua/ECONOMICS/zavyshennye_ plany _dlya_tamozhni_ po_
sboru_nalogov_postavyat_krest_na_tamozhennoy_reforme-108425.html).
– 2012. – 10.09).
***
Нові митні правила сприятимуть зменшенню кількості піратської продукції на ринку. Про це заявила патентний повірений
України Марія Ортинська в ефірі телеканалу UBR.
«Власник контрафактної продукції тепер розуміє, що ця продукція буде знищена», – сказала вона.
При цьому М. Ортинська зазначила, що нові правила скоротять
витрати власників торгових марок – їм не потрібно готувати і подавати позовні заяви.
Крім цього, за словами експерта, нововведення значно спростить
роботу митних органів.
Нагадаємо, митникам дозволили знищувати контрафактний товар
без рішення суду. Для цього тепер досить заяви власника товарної
марки або його правонаступника (GolosUA.com (http://ua.golosua.com/
ekonomika/20120904_novyie-tamojennyie-pravila-umenshat-kolichestvopiratskoy-produktsii-na-ryinke-ekspert). – 2012. – 04.09).
***
Увеличение налоговой нагрузки почти на 1 копейку принесло в
госбюджет Украины 995 млн грн. Об этом в ходе пресс-конференции
сообщил начальник отдела мониторинга администрирования платежей Министерства финансов Алексей Лишенко, передает корреспондент НБН. «Мы наблюдаем увеличение налоговой нагрузки
на одну гривну контрактной цены. Если в январе-мае это были 26,4
копейки на гривну контрактной цены, то в июне- августе увеличилось
почти на 1 копейку – 27,3. За счет увеличения налоговой нагрузки в
бюджет дополнительно пришло 995 млн грн», – сказал г-н Лишенко.
Представитель Минфина сообщил, что за 8 месяцев текущего года
государственная таможенная служба принесла в бюджет 83,1 млрд
грн или 98,7% по отношению к росписи доходов.
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При этом в государственной налоговой службе ситуация несколько
лучше, считает г-н Лишенко, здесь роспись доходов составила 100,3%,
что составило 383 млн грн. (Независимое Бюро Новостей (http://
nbnews.com.ua/news/55636/). – 2012. – 04.09).
***
Государственная налоговая служба изменила несколько
принципиальных норм в предложенном ею проекте фискальной
реформы. Согласно новой его редакции, ГНС готова существенно
либерализировать налогообложение высоких доходов физических
лиц. Под минимальную ставку налога в 10% будут подпадать зарплаты
менее 20-кратного показателя минимальной зарплаты (МЗ) – то есть
21,46 тыс. грн.
Сейчас самая высокая ставка в 17% применяется к доходам свыше
10 тыс. грн (до 15%). Раньше предусматривалось, что ставка в 10%
будет применяться только к доходам до 1,5 тыс. грн. К доходу между
20 и 30 МЗ (21,5-32 тыс. грн) будет применяться ставка 15%, выше –
20%. Налоговики сохранили позицию снижения единого социального
взноса до 15%.
Такая резкая либерализация не снизит доходы местных бюджетов, поскольку произойдет легализация зарплат и сокращение вдвое
теневого рынка…
В ГНС в результате консультаций так и не отказались от идеи введения налога с оборота, хотя согласились с ненужностью авансовых
платежей. Позиция чиновников однозначная – НДС будет введен для
всех, поэтому исключений по налогу с оборота не будет, поясняет
руководитель группы экспертов Союза налоговых консультантов
Людмила Рубаненко.
«Экономический смысл в этом есть: налог с оборота убирает
цепочку посредников и, соответственно, возможности манипуляций
с налоговым кредитом», – говорит она.
Глава комиссии по вопросам экономической политики Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз
соглашается, что для одних плательщиков налоговая нагрузка увеличится, и они уйдут с рынка, а у других увеличится прибыль. «Пострадает малый бизнес», – считает она.
Предприятия в сфере производства и переработки продуктов
животноводства и птицеводства ГНС получат новые ставки сельско123
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хозяйственного фиксированного налога – 0,5% и 3% соответственно
от нормативной оценки 1 га.
«Такое предложение только увеличивает налоговую нагрузку»,
– сетует координатор аналитического центра Аграрного союза
Украины Лариса Старикова (Минфин.com.ua (http://minfin.com.
ua/2012/09/04/644605/). – 2012. – 04.09).
***
Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» зауважила Міністерству фінансів України, що проект реформування
податкової системи, розроблений міністерством спільно з Державною податковою службою, містить норми, які можуть призвести до необґрунтованого посилення податкового тиску на
бізнес та населення, прискорити процес девальвації гривні та спричинити зростання тіньової економіки, обсяг якої (за даними Мінекономрозвитку) за підсумками І кварталу 2012 року склав 34% ВВП і
продовжує зростати.
На думку УКБС, вказані негативні для функціонування економіки
та розвитку бізнесу наслідки можуть виникнути у випадку реалізації
таких реформаторських новацій фіскальних органів, як – введення
оподаткування ПДВ операцій фінансових установ із заставним майном та операцій з продажу або придбання зобов’язань за депозитами,
запровадження 3% внесків до Пенсійного фонду з операцій купівлі
безготівкової іноземної валюти та ін.
УКБС зазначає, що реалізація банком заставного майна у випадку
настання неплатоспроможності позичальника, є законним способом
покриття збитків від кредитних операцій. При чому, при зверненні
стягнення на майно боржників, які не є платниками ПДВ, банки не
отримують прибутку і не створюють доданої вартості.
Прийняття змін, перш за все, збільшить фінансове навантаження
на неплатоспроможних позичальників, оскільки вартості переданного
ними в заставу майна, зменшеної на суму ПДВ, може бути недостатньо для повного погашення їх кредитної заборгованості. Крім того,
такий порядок фактично означає подвійне оподаткування боржника
податком на додану вартість – спочатку при купівлі прокредитованого майна, а потім при продажу цього майна як заставного в рахунок
погашення боргу.
Ініційовані податковою зміни поглиблять і збитки банківської
системи, спричинені невиконанням боржниками взятих на себе
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зобов’язань. Так, обсяг проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків за даними НБУ на 01.08.2012 становить 75,9 млрд. грн.
або 9,2% кредитного портфелю.
Також УКБС зазначає про невиправданість введення 3% пенсійного збору з операцій купівлі безготівкової інвалюти. Це не лише є
відхиленням від світової практики, а й не вирішить проблему дефіциту Пенсійного фонду, який у 2012 році збільшений Кабміном на
57% - з 9 млрд. 705,03 тис. грн. до 15 млрд. 323,9 тис. грн.
На думку експертів УКБС, збільшувати обсяг надходжень до
ПФУ необхідно шляхом впровадження інших державних механізмів
впливу, які реально сприятимуть збільшенню доходної бази фонду розвиток підприємництва, розширення виробничої бази підприємств,
збільшення робочих місць та бази для нарахування пенсійних внесків.
«Оціюючи новації проекту податкової реформи, УКБС вважає
неприйнятним і антисоціальним наповнення бюджету за рахунок
неплатоспроможних позичальників, - зазначила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Збільшення податкового тягаря не вирішить проблем дефіциту
бюджету та пенсійного фонду, а лише посилить соціальну напругу
в суспільстві, унеможливить досягнення сталих темпів економічного розвитку та уповільнить пост-кризове відновлення економіки»
(Український
кредитно-банківський союз (http://kbs.org.ua/index.
php?get=14&id=6076). – 2012. – 07.09).
***
Бизнес должен готовиться к честной игре с государством –
эксперт
По мнению сопредседателя Комитета по вопросам таможенной политики Американской торговой палаты Игоря Данькова,
бизнес должен понимать, что либерализация законодательства предполагает понятные и прозрачные правила игры и честные отношения
с государством. Такое мнение он высказал во время круглого стола,
сообщает УНН.
«Если упрощаются и ускоряются процедуры во время таможенного оформления, то очевидно, что после того, как товар выпущен в
свободное обращение, таможенные органы должны иметь возможность прийти на предприятие и убедиться, что налоги уплачены в
полной мере. То есть, с одной стороны, – ослабление таможенного
контроля на этапе оформления декларации, с другой – очень присталь125
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ное внимание к предприятиям, но не для того, чтобы усилить давление на бизнес, а только потому, что государственный орган должен
удостовериться, что все необходимые платежи в бюджет поступили»,
– отметил И.Даньков.
Он также отметил, что бизнесу нужно готовиться к прозрачным
правилам игры с государством в рамках нового Таможенного
кодекс (УНН (http://www.unn.com.ua/ru/news/902980-biznes-dolgeengotovitsya-k-chestnoy-igre-s-gosudarstvom---ekspert). – 2012. – 07.09).
***
Отмена НДС поможет IТ-компаниям, ориентированным на
внутренний рынок, - Ю. Антонюк
Сейчас сложно прогнозировать влияние закона No. 5091-VI (о
налоговых льготах для IТ-отрасли) на развитие IТ-рынка в целом и
экспортно-ориентированного сектора в частности, но компании,
работающие на внутреннем рынке, могут получить дополнительные
резервы для своего развития за счет ликвидации НДС. Об этом в комментарии IT Expert рассказал старший директор компании EPAM
Systems (Украина) Юрий Антонюк.
Эксперт отмечает, что в целом налоговые льготы для IТ-отрасли
являются шагом вперед в развитии. «EPAM, как и другие IТ компании, входящие в две ведущие IТ ассоциации (IТ-Украина и IТ-комитет
ЕБА), поддерживает данный закон и приветствует его принятие,
главным образом как большой шаг вперед в многолетней работе по
развитию IТ законодательства Украины, а также как знак внимания
государства к одной из перспективных отраслей инновационной
экономики», - говорит Юрий Антонюк.
Вместе с тем, по его словам, ряд значительных изменений в тексте законопроекта относительно налогообложения как IТ-компаний,
так и специалистов (убраны льготы по налогу на доходы физлиц),
существенно снизили привлекательность данного закона, особенно
на фоне аналогичных законов в соседних странах. «Сейчас сложно
прогнозировать влияние данного закона на развитие IТ-рынка в целом
и экспортно-ориентированного сектора в частности. С практической
точки зрения, нужно время чтобы увидеть результаты применения
данного закона IТ-компаниями», - поясняет Юрий Антонюк.
По его словам, компании, работающие на внутреннем рынке,
используя данный закон, могут получить дополнительные резервы
для своего развития за счет ликвидации НДС.
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Эксперт надеется, что совершенствование IТ-законодательства не
остановится на данном законе и в ближайшем будущем государство
продолжит активный диалог с IТ-бизнесом для создания условий для
ускоренного развития IТ-отрасли, которая, в таком случае, сможет
послужить катализатором развития общества и экономики Украины.
Напомним, что закон No. 5091-VI, подписанный президентом 30
июля, был опубликован в газете «Голос Украины» от 2 августа 2012 г.
и вступит в силу с 1 января 2013 г. Этим законом парламент освободил
производителей ПО от уплаты НДС. Кроме того, налог на прибыль
предприятий был уменьшен с 21% до 5%. Вместе с тем, важный
пункт о налоге на доходы физических лиц, работающих в сфере IТ,
которым предлагалось его снижение до 5%, был отвергнут (IT Expert
( http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/17104-otmena-nds-pomozhet-itkompaniyam-orientirovannim-na-vnutrenniy-rinok-iu-antoniuk.html). –
2012. – 07.09).
***
В Днепропетровске предложили освободить от налога тех,
кто зарабатывает менее 150 тысяч в год
Состоялась презентация проекта идеальной модели условий ведения бизнеса в Украине. Об этом сообщает медиа-центр «Днепр-пост».
В пресс-конференции на эту тему приняла участие председатель
Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця»
Оксана Продан.
«17 мая этого года состоялся Всеукраинский съезд представителей малого и среднего бизнеса, на котором впервые в Украине предприниматели не просто рассказали о своих проблемах и обозначили
вопросы, которые требуют решений, но и утвердили такую модель,
которую мы видим необходимой для ведения бизнеса в стране. И мы
поэтапно обозначили, какой должна быть Украина, какие должны
быть условия в стране для развития малого и среднего бизнеса, для
создания рабочих мест. Есть ряд направлений, которые мы предложили, которые мы считаем необходимыми для реформ в нашей сфере.
Налогообложение является самым сложным и одновременно
самым простым для реформирования. Сегодня у нас 23 налога, но,
считаем, что их должно быть 7 (и это максимальное число), при этом
каждый предприниматель должен оплачивать 5 из них.
Предприниматели будут иметь возможность выбрать один из
трех налогов: налог с продаж, налог с прибыли, единый налог. При
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этом каждый из этих налогов имеет свои особенности относительно
сегодняшней ситуации. Налог с продаж касается, прежде всего, услуг.
Налог на прибыль должен отличаться от существующего прозрачным
администрированием и стопроцентной амортизацией для того, чтобы
бизнес был заинтересован в обновлении своих основных средств.
Единый налог будет состоять из двух частей: первая – это существующий сегодня налог с оборота, вторая – налог на осуществление того
или иного вида деятельности.
На самом деле сегодня есть люди, которые не могут нормально
вести учет, да и, по большому счету, в некоторых видах деятельности
это не обязательно нужно для государства. К тому же есть предприниматели, которые имеют очень маленький доход. Мы предлагаем для
тех, кто зарабатывает не больше 150 тыс. грн. в год, отменить налогообложение. Кроме этих основных видов налогов, конечно же, должен
быть налог на недвижимость, который бы включал в себя налог на
землю, чего сейчас нет, рентный налог за природопользование, налог
на импорт и отдельный вопрос – единый социальный вклад вместе с
налогом с доходов физических лиц.
Кроме налогов, которые являются в бизнесе очень важными,
самым важным является защита права собственности. Это то, что стимулирует бизнес в развитых странах и сдерживает у нас. И эту защиту
должно обеспечить государство. Обеспечить защиту права собственности можно, и это не так сложно. Основной составляющей этого является судебная власть. Судьи не должны быть пожизненными царями
в своих судах. Они должны знать, что проработав 5-7 лет в судебной
системе, они уйдут в общество, и сами будет пользоваться теми решениями, которые они же принимали. Должен быть открытый реестр
судебных решений. И, конечно же, судьи должны быть выборными.
Для бизнеса очень важным является открытый реестр недвижимости
и земли. Право собственности должно быть публичным. Также необходимо дать бизнесу возможность страховать свою ответственность.
Если я готова застраховать свою ответственность перед потребителем, у меня должен быть такой механизм. Необходимо обеспечить
также защиту потребителя. Вопрос защиты товаров и услуг является
очень важным.
Для того, чтобы защита граждан и бизнеса осуществлялась государством на соответствующем уровне необходимо, чтобы принятие
решений происходило прозрачно. Есть проект закона, в котором
отсутствует возможность перекручивания законодательных норм
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чиновниками и толкования законов по своему усмотрению. Проблемы,
сформулированные органами исполнительной власти, должны
решать группы научных экспертов. А их решения должны обсуждать и принимать на общественных слушаниях. Также эти группы
экспертов должны работать в части исполнения административных
услуг: выдачи паспортов, справок, лицензий и т.п.
Напоследок хочу остановиться на одном моменте. Открытость
нашей государственной системы обеспечивается введением обязательного реестра всех требований органов власти по видам деятельности. Принятие такого реестра сводит на нет коррупционные деяния
чиновников», – сказала Оксана Продан (www.056.ua (http://www.056.
ua/news/183764). – 2012. – 22.08).
***
Развитие малого и среднего бизнеса – это ключевой приоритет для государства. Опыт развитых стран показывает, что малый
и средний бизнес создает до половины национального богатства. В
Украине необходимо создать максимально лояльные условия для
людей, которые благодаря собственной инициативе обеспечивают
рабочие места. Необходимо благоприятное законодательство, которое
стимулирует деловую активность, комфортный налоговый режим.
Надо осуществить дерегуляцию, максимально упростив деятельность
субъектов малого и среднего бизнеса, а также защитить предпринимателей от произвола чиновников», – считает предприниматель,
глава Благотворительного фонда, кандидат в народные депутаты
Устин Мальцев.
При этом, У. Мальцев считает, что бедность 90% населения консервируется на государственном уровне. Проблемы рынка труда
создаются сознательно. Этот порядок надо ломать путем развития
малого и среднего бизнеса, которые, в свою очередь, создадут тысячи
новых трудовых вакансий. Этот путь – к социальной стабильности и
демократическому развитию общества.
Тем более такой путь справедлив для Херсонщины, где мало
крупных промышленных предприятий, но хорошо развит аграрный
сектор и активно развивается туристическая сфера. Надо использовать преимущества экономических возможностей нашего региона»,
– считает У.Мальцев («Херсонщина За» (http://ksza.ks.ua/?p=10988). –
2012. – 28.08).
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***
Сбор налогов на прибыль авансом в украинских условиях добьет
бизнес, считает управляющий партнер юридической компании
«Алексеев, Боярчуков и партнеры» Сергей Алексеев.
«Уплата налога авансом в некоторых странах Европы действительно практикуется, но украинский вариант подобного налогообложения не имеет с этим ничего общего. Украинские нормы не вяжутся
с законами экономики и логично не обоснованы. Скорее всего, государству не хватает денег гасить те кредиты, которые были взяты
под строительство тех же дорог, мостов и прочего, вот и пытаются
какими-то методами собрать нужные суммы», – отмечает он.
По его словам, предприниматель, который платит налог авансом
должен быть уверенным, что на этот период государство ему гарантирует налоговую неприкосновенность: освободит его от проверок
налоговой службы, ОБЭПа и других контролирующих инстанций.
Однако в Украине такие гарантии бизнесу никто не дает. Более того,
предприниматель, который уплатил налог авансом, не может быть
уверенным в том, что сумму этого налога он сможет заработать.
«Первым делом надо упростить систему налоговой отчетности,
которая сейчас является довольно сложной, усовершенствовать
электронную систему отчетности, в сторону которой плюются все
бизнесмены, чтобы хоть как-то стабилизировать украинский бизнес.
И только потом можно думать о возможности введения налога авансом, для скорейшего наполнения госбюджета», – уверен юрист.
Он также считает, что сбор налогов авансом будет еще одним
толчком для вывода капиталов в «тень».
Напомним, дефицит госбюджета Украины за январь-июль вырос
почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 16,936 млрд грн. (Левый берег (http://economics.lb.ua/
state/2012/08/31/168409_sbor_nalogov_avansom_dobet_biznes_.html). –
2012. – 31.08).
***
Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ запропонував створити в Харківській області приватний інвестиційний
фонд з підтримки малих та середніх підприємців. Про це він сказав, виступаючи на 4 Міжнародному економічному форумі «Інновації.
Інвестиції. Харківські ініціативи», повідомляє прес-служба Федерації
роботодавців України.
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– Федерація роботодавців України в експериментальному режимі
створила в Чернівецькій області інвестиційний фонд «Буковина».
За три місяці роботи фонду ми отримали та розглянули 70 проектів.
Це говорить про те, що люди в Україні хочуть займатися бізнесом.
Якщо дати їм можливість сьогодні стати на ноги, завтра вони стануть опорою всієї країни, - сказав Фірташ, інформує «Букінфо». За
його словами, такий самий інвестиційний фонд може бути створений
і в Харкові (Від і До (http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/firtash_u_
harkovi_rozpovidav_pro_bukovinu/). – 2012. – 08.09).
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