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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
24 вересеня 2012 року під головуванням Президента УСПП,
Голови Ради УСПП з корпоративної безпеки Кінаха А. К. відбулося
чергове засідання Ради УСПП з корпоративної безпеки.
На порядку денному – актуальні питання сьогодення, які найбільше турбують промисловців і підприємців України. Серед головних – такі питання, як підтримка ініціатив Президента України
щодо посилення протидії неправомірному втручанню представників
контролюючих, правоохоронних та спеціальних органів в діяльність
підприємницьких структур. Дискусія на цю тему мала дуже гострий
характер і показала, що, незважаючи на певні зрушення в діяльності
Державної податкової служби України, Державної митної служби
України, правоохоронних органів, державних служб із спеціальним
статусом, до цього часу залишається чимало прикладів неправомірного втручання в діяльність підприємств, тиску на підприємців, затягування видачі дозволів і ліцензій, тощо.
На засіданні Ради УСПП з корпоративної безпеки були розглянуті пропозиції охоронних федерацій щодо змін та доповнень проекту
Ліцензійних умов ведення охоронної діяльності. Порівняльна таблиця
з пропозиціями була відпрацьована Робочою групою по опрацюванню
законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів щодо
розбудови недержавної системи безпеки підприємництва, погоджена
з представниками федерацій, що об`єднують охоронні підприємства,
керівниками найбільших охоронних підприємств з усіх регіонів України. Після обговорення пропозицій члени Ради затвердили Порівняльну таблицю до проекту Ліцензійних умов і склали доручення
Робочій групі вийти з ініціативою до керівництва МВС України щодо
спільної подальшої роботи над проектом Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.
Як завжди, в полі зору Ради УСПП з корпоративної безпеки залишається питання реалізації Громадянського проекту щодо формування в Україні недержавної системи безпеки підприємництва. На
вересневому засідання члени Ради розглянули це питання в контексті
впровадження нової Стратегії національної безпеки «Україна у світі,
що змінюється». У доповіді віце-президента УСПП з корпоративної
безпеки Крутова В. В. було відзначено, що в новій редакції Стратегії національної безпеки введено нове завдання у сфері внутрішньої
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державної безпеки – сприяння формуванню недержавної системи безпеки та її законодавче забезпечення. Виходячи з цього, перед громадськими безпековими об’єднаннями стоїть завдання – використати це
положення національної стратегії і продовжити діяльність щодо відпрацювання проектів законів, які б унормували діяльність приватних
підприємств, які надають товари та послуги у сфері безпеки підприємництва.
За результатами роботи засідання було прийнято рішення щодо
звернення до вищих органів державної влади з пропозицією підтримати рішення промисловців і підприємців і сприяти подальшій роботі
по створенню в країні сприятливих умов ведення підприємницької
діяльності, об’єднанню зусиль державної влади і широкого підприємницького загалу з метою розбудови в Україні цивілізованих ринкових умов, демократичного суспільства за європейськими та світовими
стандартами.
Рішення Ради Українського союзу промисловців
і підприємців з корпоративної безпеки
від 24.09.12р.
24 вересня 2012р відбулося засідання Ради УСПП з корпоративної
безпеки. Розглянувши заплановані питання порядку денного, учасники засідання у відповідності до затвердженої Президентом України нової редакції Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що
змінюється», «Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», підтримуючи ініціативу вищого
керівництва країни щодо посилення протидії неправомірному втручанню представників контролюючих, правоохоронних та спеціальних органів в діяльність підприємницьких структур, вирішили:
1. По питанню № 1 «Реалізація Громадянського проекту в контексті впровадження нової Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що змінюється»:
Українському союзу промисловців і підприємців в рамках
діяльності Робочої групи по опрацюванню законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної
системи безпеки підприємництва підготувати для внесення на розгляд Верховної Ради України пакету законодавчих актів, які регламентують формування недержавної системи безпеки як складової
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національної безпеки України, зокрема проектів законів: «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про основи національної безпеки», «Про основи недержавної системи безпеки України»,
«Про протидію протиправним поглинанням та захопленням підприємств», «Про детективну діяльність», «Про зброю», «Про комерційну таємницю», «Про служби безпеки суб›єктів господарювання
та інших юридичних осіб» тощо, якими врегулювати віднесення
недержавних суб’єктів сектору безпеки до суб’єктів забезпечення
національної безпеки України, їх завдання, функції, організацію
діяльності та ін.
2. Українському союзу промисловців і підприємців опрацювати та звернутись з клопотанням:
до Президента України щодо:
− внесення на розгляд Верховної Ради України пакету законодавчих актів, які регламентують формування недержавної системи безпеки як складової національної безпеки України;
− необхідності завершення створення Громадської ради при Національному антикорупційному комітеті;
до Ради національної безпеки і оборони України щодо створення Робочої групи для розроблення та впровадження Загальнонаціональної програми розвитку недержавної безпеки підприємництва;
до Кабінету Міністрів України щодо:
− утворення Координаційної ради з питань безпеки підприємницької діяльності при Кабінеті Міністрів України та відповідних рад
при центральних органах виконавчої влади за участі фахівців, експертів і вчених в галузі безпеки;
− прийняття необхідних актів Кабінетом Міністрів України та
іншими центральними органами виконавчої влади щодо питань організації недержавної системи безпеки в Україні та її підтримки в рамках впровадження нової Стратегії національної безпеки «Україна у
світі, що змінюється»;
− офіційного закріплення статусу суб’єкта недержавного сектору
безпеки, у т.ч. шляхом розроблення професійних стандартів з безпеки,
організаційного закріплення їх діяльності та розроблення кваліфікаційних вимог до персоналу, який забезпечує охорону і безпеку;
5
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− підвищення рівня відкритості та публічності, а також створення умов щодо посилення впливу широкого громадського загалу на
відпрацювання нормативно-правових актів стосовно ведення підприємницької діяльності;
− прискорення підготовки та видання нормативно-правових актів
для Закону України «Про охоронну діяльність» за обов’язкової участі
в роботі всеукраїнських громадських організацій, які поєднують приватні охоронні підприємства.
3. Українському союзу промисловців і підприємців спільно з
Національною академією правових наук України у зв’язку з тим, що
найбільш дієвим механізмом реалізації завдань, викладених у новій
Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що змінюється», має
стати акцентована увага органів державної влади і управління питанням системного розвитку науки і освіти, організації та забезпеченню
фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі приватного права і підприємництва, фінансового права, інформаційного
права, правової інформатики та інформаційної безпеки, інтелектуальної власності, співробітництва суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування України
здійснювати наукове забезпечення становлення та розвитку системи недержавної безпеки в Україні в рамках діяльності сектору
державно-правових проблем національної безпеки НАПрНУ.
4. УСПП спільно із закладами, установами та організаціями,
які беруть участь у формуванні та розвитку недержавної системи
безпеки, здійснюють підготовку кадрів суб’єктів сектору безпеки,
сприяти запровадженню таких основних форм співробітництва:
− з метою формування єдиної політики та змісту підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для недержавної системи безпеки на базі УСПП створити Науково-методичний
центр із залученням відомих фахівців-практиків та науковців у галузі
безпеки;
− підготовка фахівців та освітянське й наукове забезпечення
сектору недержавної безпеки, в тому числі організація і проведення
спільних досліджень з актуальних проблем і тем, створення спільних
навчально-наукових підрозділів та тимчасових творчих (авторських)
колективів, введення відповідних спеціальностей у ВНЗ тощо;
− взаємне залучення фахівців, експертів і вчених до розв›язання
конкретних питань, що виникають у процесі діяльності суб’єктів
сектору безпеки та відповідних наукових досліджень, обговорення
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їх результатів, розробки проектів законів та інших нормативноправових актів;
− організація конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, експертних зустрічей, у т.ч. міжнародних, з проблем, що стосуються діяльності недержавних суб’єктів сектору безпеки;
− обмін науковими, інформаційними, довідковими та іншими
виданнями, у тому числі електронними, підготовка й видання спільних наукових, навчальних і методичних праць;
− проведення наукових та громадських експертиз, надання освітніх, інформаційно-правових консультацій та послуг.
5. Українському союзу союзу промисловців і підприємців як
координатору, а також ВГО «Українська федерація професіоналів безпеки» (УФПБ), ВГО «Українська федерація індустрії безпеки» (УФІБ), ВГО «Українська федерація спеціалістів безпеки»
(УФСБ), ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ) з метою реалізації положення нової Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що змінюється» щодо сприяння
розвитку недержавної системи безпеки та законодавчого забезпечення
її діяльності продовжувати вживати активних системних заходів по
втіленню в життя основних положень Громадянського проекту.
6. Медіа-групі «Сек’юріті ЮЕй» як інформаційному віснику
актуальної безпекової інформації акумулювати наявні медійні та
фінансові ресурси для вирішення наступних основних завдань
щодо сприяння розвитку недержавної системи безпеки:
−забезпечення відкритості та прозорості процесів формування
і реалізації державної політики у сфері безпеки особи та підприємництва та сприяння встановленню демократичного громадського
контролю над державним сектором безпеки у процесі його реформування;
− популяризації ідеології недержавної системи безпеки України, всебічне висвітлення процесів законодавчого забезпечення її
діяльності;
− інформування суспільства про діяльність органів державної влади і інститутів громадянського суспільства у сфері безпеки
особистості та підприємництва.
По питанню № 2 «Підтримка ініціатив Президента України
щодо посилення протидії неправомірному втручанню представників контролюючих, правоохоронних та спеціальних органів в
діяльність підприємницьких структур»:
7
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1. Українському союзу промисловців і підприємців в рамках впровадження Громадянського проекту формування недержавної системи безпеки підприємництва посилити координуючу та
методологічно-пояснювальну роботу в підприємницькому середовищі щодо необхідності формування та розвитку в Україні системи
партнерських, рівноправних взаємовідносин між представниками
органів державної влади і контролю та суб’єктами господарчої діяльності, підґрунтям для яких може стати тільки врівноважений діалог
та взаєморозуміння.
2. «Робочій групі по опрацюванню законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної системи безпеки підприємництва» опрацювати пропозицію про внесення в план своєї діяльності питання щодо розробки і
винесення на розгляд Кабінету міністрів України проекту Меморандуму «Про партнерські взаємовідносини між КМУ та УСПП щодо
протидії неправомірному втручанню представників контролюючих,
правоохоронних та спеціальних органів в діяльність підприємств»,
в якому закріпити основні принципи взаємовідносин між вказаними
державними органами та суб’єктами підприємницької діяльності
у випадках наявності в діях посадових осіб ознак корупції, хабарництва, перевищення влади та службових повноважень та інших
неправомірних дій.
3. Від керівництва Українського союзу промисловців і підприємців звернутися до Президента України, Прем’єр-міністра України
з пропозиціями надати конкретні розпорядження відповідним органам виконавчої влади щодо практичного виконання ініціатив вищого
керівництва держави по припиненню незаконного втручання контролюючих органів у підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання, унормувати відповідними нормативно-правовими актами конкретні заходи щодо посилення протидії неправомірному втручанню
представників органів нагляду і контролю, правоохоронних та спеціальних органів в діяльність підприємницьких структур.
4. Експертній комісії при Раді УСПП з корпоративної безпеки
вивчити питання щодо доцільності, порядку і умов створення Центру
громадського реагування на факти протиправних дій представників
органів державної влади, нагляду і контролю, правоохоронних та спеціальних органів, можливість створення таких центрів в регіонах і на
місцях, порядок їх діяльності і взаємодії з органами центральної виконавчої влади і Генеральної прокуратури України.
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5. Медіа-групі «Сек’юріті ЮЕй» як інформаційному віснику
актуальної безпекової інформації задіяти наявні медійні ресурси для
вирішення наступних основних завдань:
– висвітлення фактів корупції у сфері неправомірного втручання представників контролюючих, правоохоронних та спеціальних
органів в діяльність підприємницьких структур;
– інформаційне сприяння захисту законних інтересів суб’єктів
господарювання від зловживань судової влади;
– здійснення моніторингу криміногенної ситуації в Україні у
сфері безпеки підприємництва та відповідне інформування суспільства.
По питанню № 3 « Затвердження проекту погоджених доповнень до проекту Ліцензійних умов ведення охоронної діяльності»
1. Погодитися зі змінами та доповненнями до погодженої порівняльної таблиці до проекту «Ліцензійних умов ведення охоронної
діяльності» і затвердити її остаточну редакцію.
2. Голові Робочої групи по опрацюванню законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної
системи безпеки підприємництва Крутову В. В. подати затверджену
порівняльну таблицю до МВС України з метою врахування пропозицій громадськості, всеукраїнських федерацій, які поєднують охоронні підприємства з усіх регіонів України, для врахування в подальшій роботі над проектом нових Ліцензійних умов ведення охоронної
діяльності.
3. Членам Робочої групи під час свого чергового засідання обговорити питання і взяти на контроль врахування поданих пропозицій,
прийняти участь в подальшій роботі над розробкою нового проекту
Ліцензійних умов.
По питанню № 4 « Затвердження плану роботи Ради УСПП
з корпоративної безпеки на IV кв. 2012 – І кв. 2013 років»:
1. Прийняти запропонований орієнтовний план робот на IV кв.
2012 – І кв. 2013 років за основу і внести в нього пропозиції, які були
прийняті під час обговорення проекту плану.
2. Затвердити план роботи Ради УСПП з корпоративної безпеки на
IV кв. 2012 та орієнтовний план роботи на 2013 рік:
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План роботи
Ради УСПП з корпоративної безпеки
№№
з/п

Хто
залучається
до підготовки

Питання до порядку денного

Примітка

IV кв. 2012 року
Український
інститут
промислової
власності
Мосов С. П.

1.

Про стан захисту інтелектуальної власності на підприємствах
України

2.

Про методи забезпечення безпеки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Європейська
арбітражна
палата
Пампуха Г. Г.

3.

Щодо супроводу виконання
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності

Голова Робочої
групи УСПП
Крутов В. В.

(Інформація Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).
***
Рада з корпоративної безпеки УСПП озброїлась медіаінструментарієм
Український союз промисловців і підприємців та медіа-група
«Сек’юріті ЮЕй» 17.09.2012 р. підписали Угоду, в рамках якої сторони
взяли на себе зобов’язання співпрацювати у напрямку забезпечення
безпеки бізнесу та підприємництва в Україні та брати спільну участь
у розбудові Громадянського проекту щодо формування Недержавної
системи безпеки підприємництва.
Угода, зокрема, передбачає спільну підготовку та поширення
актуальної безпекової інформації через наявні ресурси медіа-групи:
журнал Security UA, інформаційне агентство «Інформаційне бюро
«Сек’юріті ЮЕй», електронний дайджест «Е-реліз» та комунікативну
10
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платформу Security-contact. В рамках Угоди буде створений колегіальний консультативно-аналітичний орган – Громадська редакційна
ради журналу Security UA, до якої увійдуть члени Ради з корпоративної безпеки УСПП.
З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи структурних підрозділів міністерств, відомств та організацій, які безпосередньо
здійснюють регулювання та контроль за підприємницькою діяльністю
у галузі убезпечення, підписанти сприятимуть відкриттю їхніх офіційних аккаунтів на комунікативній платформі www.security-contact.com.
Угоду підписали віце-президент УСПП з корпоративної безпеки
Василь Крутов та керівник медіа-групи «Сек’юріті ЮЕй» Олександр Краснопьоров (Інформація Департаменту з корпоративної
безпеки УСПП).
***
12.10.12р. в УСПП відбулося засідання Робочої групи по опрацюванню законопроектів та проектів інших нормативно-правових
актів щодо розбудови недержавної системи безпеки підприємництва.
Головним питання зібрання стало обговорення пропозицій та
доповнень до проекту Ліцензійних умов впровадження охоронної
діяльності. В роботі прийняли участь представники ВГО «Українська
федерація індустрії безпеки» (УФІБ), ВГО «Українська Федерація
спеціалістів безпеки» (УФСБ), ВГО «Український союз пожежної та
техногенної безпеки» (УСПТБ), обласних об’єднань охоронних підприємств, найбільших охоронних компаній з регіонів України.
Результатом роботи став погоджений проект «Порівняльної
таблиці зі змінами та пропозиціями до проекту Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності». Учасники засідання прийняли
рішення звернутися до керівництва ВМС України з проханням сприяти подальшій спільній роботі над проектом Ліцензійних умов разом
з представниками МВС України представників охоронних федерацій
і великих охоронних компаній (Інформація Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).
***
Кабмін уточнив, що бюджетні кошти, які передбачені для
мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва, використовуються для надання кредитів фізичним та юридичним особам,
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що належать в тому числі до суб’єктів мікропідприємництва відповідно до статті 55 Господарського кодексу України.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р.
№ 870, якою внесено відповідні зміни до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування
суб’єктів малого підприємництва, затвердженого власною постановою від 27 липня 2011 р. № 794, набрала чинності 27 вересня 2012 року.
Надання мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва здійснюється шляхом проведення конкурсу бізнес-планів суб’єктів
малого підприємництва у порядку, визначеному Українським фондом
підтримки підприємництва за погодженням з Держпідприємництвом
України (Податкова правда (http://ppravda.com.ua/novini/item/137мікропідприємцям-–-мікрокредити). – 2012. – 08.10).
***
По словам Юрия Колобова – министра финансов, Минфин намерен активизировать сотрудничество с бизнесом при помощи создания рабочих групп, а также обсуждения различных законодательных
инициатив, правительственных решений, обмена с представителями
бизнес-кругов опытом. Международным инвесторам необходимо
быть уверенными в том, что работа в Украине поможет им расширить
свой бизнес, и именно прозрачное законодательство Украины станет
отличной для этого основой – отметил Колобов.
Бюджетная политика Украины, таким образом, в 2013 году будет
направлена на создание рыночной среды, которая будет конкурентоспособна (УРА-Информ (http://ura-inform.com/ru/economics/2012/10/05/
minfin-prostimuliruet-razvitie-biznesa-kolobov). – 2012. – 05.10).
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СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ
ТА ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Україна опинилася в трійці країн-лідерів, які здійснили найефективніші реформи своїх економік. Позиції України в світовому
рейтингу умов ведення бізнесу покращились на 15 позицій. Про це
свідчить оприлюднена сьогодні Світовим банком доповідь «Ведення
бізнесу» - Doing Business -2013.
Порівняно з минулим роком Україна піднялася з 152 місця у
рейтингу до 137-го. Відповідно до прес-релізу, оприлюдненого організацією, займатися підприємницькою діяльністю в Україні стало
набагато простіше. Україна стала третьою у списку рейтингу країн,
які продемонстрували значні покращення щодо полегшення ведення
бізнесу за останній рік, більш швидкі темпи поліпшення у Польщі та
Шрі-Ланці.
Міжнародні експерти визначили, що основний «стрибок» зроблено щодо полегшення створення підприємств. Найбільш значне
покращення було досягнуто по позиції «реєстрація підприємств»,
де Україна піднялася з 116-ї позиції до 50-ї. В позиції оподаткування
також спостерігається значне покращення – з 183-ї до 165-ї позиції.
Також на 19 пунктів поліпшено в рейтингу позиції України щодо реєстрації власності.
Досягнуто покращення практично за всіма позиціями, які оцінювалися при складанні рейтингу. Так, міжнародні експерти відзначили
значні здобутки Уряду України щодо забезпечення виконання контрактів, захисту інвесторів, міжнародної торгівлі тощо.
За словами Аугусто Лопез-Клароса, директора Відділу Глобальних Індикаторів та Аналізу Групи Світового банку, «за ці роки
урядами (країн, які піднялися в рейтингу, – Авт.) були зроблені важливі кроки щодо поліпшення нормативно-правової бази для розвитку
бізнесу і скорочення розриву в сфері передової практики, яка існує в
світі».
Наголошено на важливості таких економічних показників для
підтримки соціальної політики в державі. «У той час як оцінювані
нами реформи дають лише часткове уявлення про бізнес-клімати
13
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країни, вони мають вирішальне значення з точки зору ключових
економічних показників, таких як збільшення числа робочих місць і
створення нових компаній», – наголосив Аугусто Лопез-Кларос (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245720884&cat_id=244276429). – 2012. – 23.10).
***
Податкова служба готова здійснювати досудове розслідування
злочинів, віднесених до її компетенції відповідно до нового Кримінального процесуального Кодексу. На сьогодні в ДПСУ немає жодного слідчого без персонального комп’ютера, а підрозділи підключені
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Про це під час прес-конференції повідомив начальник Головного
слідчого управління ДПС України Анатолій Яковинець. За його словами, наразі завершується обладнання спеціальних технічних приміщень для роботи з аудіовізуальним матеріалом. Крім того, податкові
слідчі вже мають бланки документів нового зразка та інструкції щодо
проведення слідчих дій.
Начальник Головного слідчого управління ДПСУ запевнив, що
прийняття нового КПК не призведе до посилення фіскального тиску.
«Для підприємців, які належним чином виконують конституційний
обов’язок зі сплати податків, взагалі нічого не зміниться», – підкреслив А. Яковинець (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article;jsessionid=F4BAB10B11CE69C2FEB4F425A6199B0
B?art_id=245685285&cat_id=244277212). – 2012. – 12.10).
***
Податкова служба збиратиме побажання платників для розробки програми лібералізації податкової політики.
Голова Державної податкової служби України Олександр Клименко доручив керівникам територіальних органів ДПС наступного
тижня провести у регіонах комунікаційні сесії з місцевими підприємцями та громадськістю.
За результатами спілкування із представниками бізнесу будуть
зібрані та систематизовані пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи з огляду на регіональну специфіку та ті
проблемні моменти із адмініструванням податків, що виникають на
місцях.
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Сформульовані ідеї щодо вдосконалення системи оподаткування
знайдуть своє місце в програмі лібералізації державної податкової
політики до 2014 року, яка розробляється зараз на виконання доручення Президента Україна Віктора Януковича.
«Заходи з лібералізації податкової системи повинні запроваджуватися, в першу чергу, відповідно до побажань підприємців. Особливу
увагу ми приділяємо думці малого та середнього бізнесу в регіонах,
у тому числі малих містах та депресивних територіях. На керівника
кожного територіального органу ДПС покладена відповідальність не
тільки за ефективне запровадження законодавчих інновацій на місцях, але й на формування у тісному діалозі з бізнесом пропозицій
щодо їх удосконалення», – зазначив голова ДПСУ.
Олександр Клименко підкреслив, що ДПС України постійно працює над спрощенням системи адміністрування платежів та створенням законодавчих передумов для підтримки бізнесу.
Наприклад, за ініціативою податкової служби значно розширена
спрощена система оподаткування для бізнесу за рахунок введення
п›ятої та шостої груп платників єдиного податку. На даний момент У
Верховній Раді зареєстровані законопроекти №11284-11285 із поправками до Податкового кодексу та інших законодавчих актів для вдосконалення адміністрування податків і зборів, що передбачає зменшення
ставок оподаткування для 5 та 6 груп платників єдиного податку:
з 7 та 10% до 5 та 7%. Крім того, скасовується обмеження кількості
найманих працівників (Державна податкова адміністрація у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/73004.
html). – 2012. – 19.10).
***
Налоговая Украины намерена проверить знание своими служащими налогового законодательства.
Согласно сообщению пресс-службы Госналогслужбы, распоряжение о такой проверке подписал Александр Клименко – глава ГНСУ.
По его словам, тестовые задания для сотрудников загрузят в компьютерную сеть и система будет запущена в тестовом режиме. Затем
налоговики до 31 октября сдадут экзамены.
Такая проверка знаний налоговиков будет проведена в связи с
переходом служащих от фискальной модели деятельности к сервисной. Таким образом, в Налоговой решили убедиться в том, что служащие знают нормативную базу налогообложения (УРА-Информ
15

Співробітництво підприємців та влади...

(http://ura-inform.com//economics/2012/10/15/nalogovaja-proveritznanie-sluzhaschimi-zakonodatelstva). – 2012. – 15.10).
***
Держпідприємництво інформує: підприємці не зобов’язані
більше подавати довідку державним органам про включення до
ЄДРПОУ. Набула чинності постанова КМУ від 17.10.2012 № 949, якою
скасовано необхідність подання підприємцям до держаних органів
зазначеної довідки
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади протягом місяця повинні привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Тобто, з 20 листопада державні органи повинні перестати вимагати від суб’єктів господарювання зазначені довідки з ЄДРПОУ та
використовувати самостійно відомості з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Наприклад, Мінфін повинен привести у відповідність до зазначеної постанови Порядок обліку платників податків і зборів, Порядок
обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, Порядок відкриття та
закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України та багато інших нормативних актів. Таким
чином, довідку про включення до ЄДРПОУ не потрібно буде подавати, зокрема, до податкової інспекції.
Держпідприємництво закликає громадськість через місяць
повністю відмовитися від подання довідки з ЄДРПОУ, оскільки
надання інформації з ЄДРПОУ здійснюється на підставі письмового
запиту, відповідь який органи державної влади можуть одержати безоплатно. Крім того вони можуть використовувати відомості з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
У випадках вимагання зазначених довідок після 20 листопада
просимо інформувати Держпідприємництво.
Наступним кроком очікується підписання Президентом України
закону, внесеного Урядом та прийнятого Верховною Радою 2 жовтня
2012 р., яким взагалі скасовується необхідність обов›язкового надання
витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців (Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.
dkrp.gov.ua/info/611). – 2012. – 22.10).
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***
Инспекторы Государственной санитарно-эпидемиологической
службы Украины будут реже проверять предпринимателей.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Государственной
санэпидемслужбы, главный государственный санитарный врач
Анатолий Пономаренко.
«Согласно постановлению Кабмина от 19.09.12 сократится кратность плановых проверок предприятий хозяйственной деятельности.
Для субъектов с высокой степенью опасности это будет одна проверка
в год, средней – раз в три года, низкой – раз в пять лет», – отметил он.
По словам чиновника, такой подход позволит как минимум в два
раза сократить количество проверок и повысить их результативность.
Пономаренко также сообщил, что ранее инспекторы СЭС проверяли объекты высокой степени опасности ежеквартально, средней –
раз в полгода и низкой – раз в год. «Если же мы несколько раз в год
побываем на определенных объектах и не обнаружим там нарушений,
то вводится так называемый коэффициент «полтора». То есть предприятия с высокой степенью опасности будут проверять раз в полтора
года, средней – раз в четыре с половиной, низкой – раз в семь с половиной лет», – подчеркнул он.
По словам главы Государственной санэпидемслужбы, таким
образом происходит переориентация работы СЭС с контролирующей функции на мониторинговую и санитарно-просветительскую.
При этом Пономаренко отметил, что СЭС выступит с предложением повысить штрафы для нарушителей (ForUm (http://for-ua.com/
ukraine/2012/10/10/120316.html). – 2012. – 10.10).
***
– Сейчас налоговики совместно с Министерством финансов
разработали еще один законопроект – «О внесении изменений в
Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов». Среди предпринимателей прошла волна недовольства.
Чего на самом деле ожидать частным предпринимателям?
Председатель Государственной налоговой службы в Херсонской области Анатолий Страшный:
– Во-первых, снижения ставок для малых и средних предприятий:
плательщики единого налога 5 и 6 групп будут вносить не 7% и 10%, а
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только 5% и 7% соответственно. Для этих категорий предпринимателей отменены ограничения по количеству наемных работников.
Во-вторых, плательщики второй группы будут отчитываться
в налоговую один раз в год, а не ежеквартально, как сейчас. В законопроекте предусмотрено введение электронной формы заполнения
заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.
Кроме того, предложено обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО). Подчеркну, это нововведение будет
касаться исключительно налогоплательщиков, находящихся в 3–6
группах единого налога. Законопроект направлен на установление
более жестких требований к применению РРО предприятиями группы
luxury. А именно – реализаторов ценных часов, ювелирных изделий,
ценной бытовой техники и так далее. Такое новшество станет первым
шагом к введению налога на роскошь. Частных предпринимателей 1–2
групп, которые работают на рынках (в Херсонской области это 82% от
всех упрощенцев), норма по применению РРО не коснется (Державна
податкова адміністрація у Херсонській області (http://kherson.sts.
gov.ua/media-ark/news-ark/72276.html). – 2012. – 12.10).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Общая численность плательщиков НДС Винницкой области,
которые отчитывались за август 2012 года, составляет 5063
субъектов предпринимательства. Из них средствами сети Интернет отчитывались 4851 плательщик, или 96%. При этом, 439
крупных и средних предприятий плательщиков НДС отчитывались
в электронном виде стопроцентно. Об этом сообщает IT Expert со
ссылкой на пресс-службу ГНС в Винницкой области.
Как отмечает председатель ГНС в Винницкой области Ирина
Зленко, преимущества отчетности средствами телекоммуникационной связи признают все больше налогоплательщиков региона. Если
в январе в электронном виде отчитывались 38,9 % юридических лиц
и 6,3 % физических лиц, то уже в течение сентября т.г. электронными
сервисами воспользовались 83,3 % юридических лиц Винницкой или
4563 плательщика, и 29,9 % физических лиц или 1304 плательщика (IT
Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/18638-v-vinnitse-cherezinternet-otchitivaiutsya-96-platelschikov-nds.html). – 2012. – 18.10).
18

Безпека підприємництва, 2012, № 5

Співробітництво підприємців та влади...

***
Начальник головного управління економіки Волинської облдержадміністрації Олександр БЛАЩУК:
З приводу дерегуляції ведення бізнесу на Волині, то на сьогодні
кількість дозвільних документів скорочена із 195 до 143. Уперше законом затверджений їх вичерпний перелік і суттєво спрощені дозвільні
процедури у сфері будівництва. Із понад 90 дозволів і погоджень, які
ускладнювали життя інвесторам, зараз залишилося 23. Окрім того,
скасовано ліцензування 30 відсотків видів господарської діяльності.
А для надання суб’єктам господарювання дозвільних документів на
Волині працює 20 дозвільних центрів у всіх містах обласного значення та райдержадміністраціях. Із 1 січня дозвільні документи видаються виключно через державних адміністраторів дозвільних центрів. Скажімо, у І півріччі адміністратори видали 14 тисяч дозволів
— це в сім разів більше, ніж торік… Заодно, щоб полегшити інформування інвесторів і підприємців, облдержадміністрація створила веб–
сайт «Адміністративні послуги органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування Волині». На сайті кожен може ознайомитися з переліком документів, які потрібно подати. Все це позитивно позначається
на бізнес–кліматі краю. Зокрема, за І квартал в економіку Волині
вкладено 1,2 мільярда гривень капітальних інвестицій, що на 44 відсотки більше, ніж торік. Лише за перший квартал в область надійшло
60,8 мільйона доларів США прямих іноземних інвестицій. Це також у
рази більше, ніж торік.
На урядовій нараді 7 вересня за головування міністра економічного розвитку Петра Порошенка, на якій я був присутній, наголошували: від Президента отримане надважливе завдання — розробити
комплекс заходів на підтримку вітчизняного виробника. І такі заходи
нині в процесі розробки міністерством. Нам також доручено подати
пропозиції від Волині. Позаяк подальший розвиток економіки залежить від темпів модернізації реального сектору економіки, за ініціативою Президента Кабмін підготував ряд проектів законів на захист
вітчизняних виробників. Зокрема, ухвалено проект закону про скорочення кількості дозвільних документів. Я вже казав, що попередньо цей перелік уже зменшено до 143. А наступним законодавчим
актом передбачається додатково скасувати та обмежити строки дії
ще 64 дозвільних документів. Більше того: заодно скасовується 27
документів, які встановлені спеціальними законами. Проект містить
норми, відповідно до яких обов’язок одержання погоджень, висновків
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та інших документів, які передують отриманню дозволів, буде покладено на дозвільні органи, що й оформляють цей документ. Без залучення суб’єктів господарювання.
Пропонують скасувати передусім сертифікат якості зерна та продуктів переробки, який не застосовується в Європі і заважає нам нормально працювати на зерновому ринку. Також буде скасована низка
дозволів, які видає санітарно–епідеміологічна служба. Значно обмежується сфера застосування дозволів ветеринарної служби, знімаються
зайві дозвільні перешкоди для бізнесу, які пов’язані з охороною культурної спадщини, операціями з відходами. Тобто, уряд законодавчо
вирішив найпроблемніші питання, які надзвичайно ускладнювали
процес розгляду та отримання документів.
Прогнозують, що із прийняттям цього документа майже вдвічі
зменшиться навантаження на дозвільно–процедурні служби. Також
уряд ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів з
питань здійснення державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності. Тут пропонується запровадження таких нових норм,
як проведення лише планових комплексних перевірок суб’єктів господарювання – не частіше одного разу на рік (Блащук О. Є в області прибутки — будуть і нові робочі місця. Уряд скасував дозволи, ліцензії та
перевірки, що гальмували бізнес / Записав В.Корець // Волинь(http://
www.volyn.com.ua/?rub=2&article=0&arch=). – 2012. – 15.09).
***
Меморандумы о намерениях между деловыми кругами и Донецкой региональной властью по реализации инвестиционных проектов были подписаны во время делового приема, который прошел
в рамках V Международного инвестиционного саммита. Об этом
сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
В частности, в ходе делового приема был подписаны меморандумы
о намерениях по строительству зоны сервисного обслуживания «Новоазовск» и реализации инвестиционного проекта «Сортировка твердых
бытовых отходов с использованием мобильных сортировочных станций». Эти проекты уже подготовлены «под ключ» Агентством инвестиционного развития.
Еще один меморандум, подписанный на деловом приеме, предусматривает сотрудничество бизнеса и власти в создании совместного
эффективного инвестиционного проекта по развитию морского порта
в Мариуполе.
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«Этот меморандум закрепляет намерения бизнеса и
власти совместно действовать в плане развития транспортной
инфраструктуры Донецкого региона. В частности, морского порта,
который играет важнейшую роль в укреплении международных
торгово-экономических отношений», – сказал генеральный директор
ООО «ПОРТИНВЕСТ» Александр Смирнов, подписавший меморандум в качестве «Профессионального инвестора».
Донецкая областная государственная администрация, как один из
подписантов меморандума, выражает свою заинтересованность в реализации инвест-проектов, которые представит «Профессиональный
инвестор», и будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата для их реализации.
«Мы последовательны и открыты в своей работе с потенциальными инвесторами. И это дает свои положительные результаты.
Донецкая область является одним из лидеров в Украине по привлечению инвестиций. Сегодня в область уже вошли и успешно работают на нашу экономику миллиардные инвестиции. Но мы имеем
еще достаточно большой потенциал, который собираемся развивать», – сказал председатель Донецкой облгосадминистрации
Андрей Шишацкий.
Содействие
в
реализации
инвестиционных
проектов,
предложенных профессиональным инвестором, будет оказывать
Агентство инвестиционного развития, руководитель которого Олег
Близнюк также подписал этот меморандум. В частности, Агентство
намерено способствовать решению потенциальных вопросов инвестора, которые могут касаться продвижения реализации инвестпроектов в регионе (ОстроВ (http://www.ostro.org/donetsk/economics/
news/408067/). – 2012. – 19.10).
***
Сплата податку стане зручною процедурою. Про це йшлося
на засіданні Колегії податкових органів Закарпаття. «Платник
має мінімум часу використовувати на процедури, пов’язані зі сплатою податків, щоб більше часу залишалося на організацію бізнесу і
отримання прибутку. А завдання кожного податківця – докласти всі
зусилля, щоб це стало реальністю», – наголосив голова ДПС у Закарпатській області Василь Іванчо.
На сьогодні податковою службою відкрито Центри обслуговування платників податків, впроваджено нові сервіси.
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Поряд з основним завданням податкової служби щодо наповнення бюджетів усіх рівнів сьогодні відпрацьовуються методи дистанційного обслуговування платників із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Обговорюється створення електронного кабінету платників
податків, за допомогою якого безкоштовно надаватимуться послуги
у реальному часі.
Ініціюється запровадження електронних податкових перевірок
суб’єктів господарювання, які не мають ризиків.
У тестовому режимі випробовується реєстрація платників ПДВ
в електронній формі (Інформаційно-аналітичний сайт Zaholovok.
com.ua (http://zaholovok.com.ua/splata-podatku-stane-zruchnoyuprotse
-duroyu). – 2012. – 18.10).
***
У Запоріжжі відбулося спільне розширене засідання ради Запорізького обласного союзу промисловців та підприємців «Потенціал» та Запорізької обласної федерації роботодавців, у якому взяв
участь голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко.
Учасники засідання обговорили питання, пов’язані з роботою організацій роботодавців у рамках нового закону, що регулює їх діяльність.
Окремо зупинилися на нових можливостях, що відкриває перед роботодавцями закон, у формуванні трудового потенціалу області. Так, згідно
із Законом «Про організації роботодавців» представники підприємств
отримують можливість більш тісної співпраці з вишами та установами
професійно-технічної освіти. На думку учасників засідання, це дозволить не лише отримати підприємствам та бізнесу більш кваліфікований
персонал, а й надасть можливість впливати роботодавцям на формування ринку праці з урахуванням потреб регіону.
На необхідності посилення співпраці організацій роботодавців
та влади наголосив голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. «Ми налаштовані на тісну співпрацю з членами «Потенціалу»
та роботодавцями Запорізької області. Адже розвиток підприємництва – головний важіль соціально-економічного розвитку регіону»,
– зазначив він.
Олександр Пеклушенко поінформував учасників наради про
заходи, які вживає обласна влада в напрямку підтримки підприємництва в регіоні: «Найважливіший сегмент економіки регіону – це малий
та середній бізнес. Але без стабільної роботи потужного бізнесу, вели22
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ких промислових підприємств малий бізнес в Запорізькій області не
буде мати перспектив. Адже, щоб витратити гроші у сфері послуг,
людина має їх десь заробити. Тому, працюючи над вирішенням проблем великого бізнесу, ми допомагаємо і малим підприємствам» (Офіційний сайт Запорізької облдержадміністрації (http://www.zoda.
gov.ua/news/17088/oleksandr-peklushenko-rozvitok-pidprijemnitstva-golovniy-vazhil-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-regionu.html).
–
2012. – 10.10).
***
Запорожские предприниматели вместе с городской властью
обсудили насущные вопросы и проблемы и вместе нашли решение
– в горисполкоме под председательством заместителя городского
головы Валерия Эделева прошло заседание городского координационного совета по вопросам развития предпринимательства.
В ходе мероприятия обсуждался проект решения исполкома
городского совета «Об утверждении Положения о порядке размещения на территории города передвижных временных сооружений во
время проведения ярмарок, массовых городских и районных мероприятий». Предприниматели предложили внести в него ряд изменений.
Принято решение: в течение недели обобщить предложения предпринимателей к проекту решения и обсудить документ с уже внесенными
изменениями на следующем заседании координационного совета
(РепортерUA
(http://reporter-ua.com/2012/10/18/gorodskaya-vlastsotrudnichaet-s-predprinimatelyami). – 2012. – 18.10).
***
Эффективность мероприятий направленных на детенизации рынка табачных изделий, предлагаемых в законопроектах
№ 11284-11285, обсуждали представители бизнеса и общественных
организаций 11 октября на заседании круглого стола.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой
службы в Днепропетровской области.
Основное внимание участников круглого стола вызвали вопросы
внедрения авансовой уплаты акциза и введение солидарной ответственности за производство и сбыт поддельных табачных изделий.
Предложенная система авансовой уплаты акциза является не
новой. Предприятия водочной отрасли уже оплачивают акцизный
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налог при получении спирта, т.е. до момента реализации товара. В
табачной отрасли налог уплачивается уже по факту реализации. В
результате на рынке табачной продукции фиксируются различного
рода злоупотребления.
Введение солидарной ответственности производителя и
предприятий торговли за производство и сбыт поддельных
табачных изделий позволит ограничить рынок табачного контрафакта. На каждом этапе цепочки поставок штраф за поддельные
табачные изделия составит 200% стоимости товара, но не менее
20 минимальных зарплат.
Комментируя усиление ответственности за производство и реализацию контрафактного табака, начальник управления взаимодействия
со СМИ и общественностью ГНС в Днепропетровской области Наталья Робцер подчеркнула, любой субъект хозяйствования, который
обеспечивает своевременность и полноту уплаты налогов, оформления определенных законодательством документов вправе требовать от государства защиты его законных прав и интересов. Теневой
рынок производства и реализации табака подрывает экономическую
рентабельность предприятий, работающих в рамках правового поля.
В конечном итоге приводит к сокращению рабочих мест и отчислений в бюджет (www.056.ua (http://www.056.ua/article/202487). – 2012.
– 12.10).
***
Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради проводиться підготовка проекту Комплексної програми підтримки малого підприємництва в м. ІваноФранківську на 2013-2014рр.
Програма представляє собою комплекс взаємопов'язаних та узгоджених правових, економічних, соціальних, інформаційних, консультаційних, освітніх, організаційних та інших заходів, згрупованих за
шістьма основними напрямами:
– нормативно-правове регулювання та реалізація державної регуляторної політики;
– оптимізація системи входження у бізнес та ведення підприємницької діяльності;
– фінансова та інвестиційна підтримка;
– ресурсне та кадрове забезпечення;
– інформаційна підтримка та аналітичне забезпечення;
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– сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва, вдосконалення системи взаємодії підприємництва і влади.
Програма розробляється з врахуванням стратегічних та оперативних цілей, передбачених у розділі «Розвиток малого і середнього
бізнесу» Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності
та економічного розвитку міста Івано-Франківська на 2011-2015 роки.
Програма є відкритою для участі в її реалізації будь-яких юридичних та фізичних осіб (Офіційний сайт міста Івано-Франківська
(http://www.mvk.if.ua/news/18319). – 2012. – 12.10).
***
Протягом четвертого кварталу на Краснодонщині (Луганська
обл.) податківці планово не перевірятимуть жодного підприємства. Про це повідомила заступник начальника Краснодонської
об’єднаної державної податкової інспекції Людмила Чумакова.
Вона зазначила, що з початку року податківці провели всього
2 планові перевірки представників бізнесу. За їх результатами до
бюджету надійшло понад 90 тис. грн.
«Перевіряються виключно «ризикові» суб’єкти господарювання,
– наголосила Людмила Чумакова, – тобто лише ті підприємства, які
працюють з порушенням норм чинного законодавства. Такий вибірковий підхід дає змогу суттєво скоротити втручання податківців у
діяльність бізнесу та збільшити ефективність перевірок» (Державна
податкова служба у Луганській області (http://lg.sts.gov.ua/mediaark/local-news/72616.html). – 2012. – 16.10).
***
Відбулось розширене засідання Колегії ДПС у Рівненській
області. Його провів голова ДПС у Рівненській області, голова
Колегії Віктор Башук, який розставив основні акценти у діяльності
податкових органів в умовах зміни формату відносин з платниками
податків.
Перший заступник голови ДПС у області Анатолій Сташко
інформував присутніх про підсумки роботи органів державної податкової служби за 9 місяців цього року та перспективи виконання
завдань жовтня і року в цілому. Зокрема, було зазначено, що до зведеного бюджету області у січні-вересні зібрано 1 млрд. 714,4 млн. грн.
податків та платежів, надходження яких контролюється державною
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податковою службою, що на 110,7 млн. грн., або майже на 7 %. перевищує показники аналогічного періоду минулого року.
Підрозділами контролю за проведенням готівкових розрахунків проведено лише 139 перевірок, що на 342 перевірки менше (на
70 %), ніж у відповідному періоді минулого року. А це свідчить
про зниження тиску на платників податків (Рівненщина (http://irp.
rv.ua/news/podatkivci-rivnenshchini-konstatuvali-znijennya-tisku-naplatnikiv-podatkiv). – 2012. – 17.10).
***
Заступник начальника ДПІ у м. Рівному Ірина Груздєва зустрічалась з представниками бізнесових кіл. Зустріч була присвячена останнім змінам до Податкового кодексу України та проблемним питанням,
які виникають при застосуванні таких оновлених норм.
Ірина Груздєва зазначила, що внесені зміни спрямовані на спрощення адміністрування податків, прискорення всіх процедур, зведення до мінімуму часу спілкування платника з податковим інспектором, а також на створення стимулів для активного розвитку бізнесу.
Відмітила, що сприяє платникам податків у добровільному виконанні
ними свого обов’язку створення ряду податкових сервісів: отримання
послуг в Центрах обслуговування платників податків, «Пульс податкової», безкоштовне надання електронних ключів для подання звітності в електронному вигляді, Єдина база податкових знань тощо.
Присутніх також було інформовано про практичне застосування
внесених змін щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість, застосування спрощеної системи оподаткування для платників податків – юридичних осіб, введення з 12 серпня 2012 року двох додаткових груп платників єдиного
податку для фізичних – п’ятої та юридичних осіб – шостої.
Згадано було і про перспективні нововведення з 1 січня 2013 року
щодо оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізовуватимуть
інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, а також про
законопроекти №11284 та № 11285, якими планується внести зміни до
Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів / ДПC у Рівненській області (Рівненщина (http://irp.rv.ua/news/pro-zmini-v-podatkovomu-zakonodavstvipid-chas-zustrichi). – 2012. – 17.10).
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***
Председатель Государственной налоговой службы в Херсонской области Анатолий Страшный:
– Мы каждодневно работаем над поиском взаимного конструктивного диалога с налогоплательщиками, стараемся улучшить обслуживание, исправить ошибки, недочеты.
Сегодня на Херсонщине уже открыты 7 сервисных центров. До
конца года их будет 10 – в каждой инспекции. Причем для плательщиков Херсона это будет новострой. В первой декаде ноября планируют
официальное открытие Центра по обслуживанию налогоплательщиков в Херсоне.
Мы хотим объединить решение текущих вопросов с уютным
отдыхом и сервисом. Здесь будет гарантирована европейская культура обслуживания, без больших очередей. Также не надо будет систематически посещать инспектора, и, что самое главное, мы сведем на
нет бюрократическую волокиту при получении разного рода справок.
Плательщикам больше не надо обивать пороги инспекции: все
услуги можно теперь получить просто в одном зале. Я надеюсь, что
такой налоговый евростандарт уже в ближайшее время оправдает
себя в благодарных отзывах наших плательщиков (Державна податкова адміністрація у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/72276.html). – 2012. – 12.10).
***
Сучасний центр по обслуговуванню платників податків презентовано у Волочиському відділенні Хмельницької міжрайонної
податкової інспекції. У святі відкриття взяли участь голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха, голова
державної податкової служби у Хмельницькій області Ігор Сінгаєвський, керівники органів місцевого самоврядування, керівник
територіального відділення Асоціації платників податків України
Мар’ян Маєвський. Як зазначив на відкритті центру очільник краю,
ця подія привертає до себе увагу тим, що продовжує практику прогресивних нововведень для платників податків, яка слугує подальшому
зміцнення діалогу з бізнес-спільнотою, наданню їй якісних сервісних
функцій задля примноження прибутків і сумлінної сплати податків.
«Безумовно, що функціонування таких центрів на теренах Хмельниччини підвищить рівень партнерських та взаємовигідних відносин
між платниками податків та податковою службою. Адже переваги
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сервісів для обох сторін очевидні: для клієнтів це економія часу, а отже
– можливість отримання додаткового доходу, що в свою чергу приведе
збільшення надходжень до бюджету. Зрештою, надаючи якісні сервісні послуги легальному бізнесу, податківці матимуть більше можливостей для вирішення таких нагальних питань як легалізація трудової зайнятості, детінізація економіки», – зазначив Василь Ядуха під
час урочистостей.
«Це вже дев‘ятнадцятий із дванадцяти запланованих на Хмельниччині центрів обслуговування платників податків. Робота закладу
базуватиметься на високому фаховому рівні персоналу та досягненнях новітніх інформаційних технологій. Відтак ми спільно з місцевою
владою на практиці реалізовуємо принцип перетворення податкової
служби у сучасну сервісну структуру», – підсумував зустріч голова
ДПС у Хмельницькій області Ігор Сінгаєвський (Державна податкова адміністрація у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/72556.html). – 2012. – 15.10).

СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Государственная налоговая служба приглашает приобщиться
к разработке электронного кабинета налогоплательщиков. Об
этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.
«Внедрение этого сервиса предусмотрено проектом постановления Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции создания в Государственной налоговой службе Украины электронного
сервиса «Электронный кабинет налогоплательщика» и внедрения
электронного сервиса «Электронный кабинет налогоплательщика»,
который является одним из основных инструментов предоставления
на безоплатной основе электронных услуг налогоплательщикам в
режиме реального времени. Реализация проекта предоставит возможность внедрить качественно новые формы обслуживания плательщиков при предоставлении налоговой отчетности, осуществлении расчетов с бюджетом, получении административных и других услуг от
органов ДПС и тому подобное и минимизировать непосредственное
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общение налогоплательщиков с работниками ГНС», – говорится в
сообщении.
Налоговики убеждены, что этот сервис будет максимально
действенным, во время его разработки будут учитываться замечания
и предложения от представителей бизнеса. Также ГНС Украины приглашает общественность приобщиться к его обсуждению.
С целью получения замечаний и предложений проект постановления размещен на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины (Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/
details/188106/). – 2012. – 10.10).
***
По сравнению с сентябрем прошлого года количество плательщиков, которые получили свидетельство плательщика налога на
добавленную стоимость, выросла на 89%. За первый месяц осени
2011 года было зарегистрировано лишь 1,8 тыс. человек.
Специалисты налоговой отмечают стабильное увеличение плательщиков этого налога ежемесячно. Как свидетельствует статистика,
за 9 месяцев этого года плательщиками НДС зарегистрировано более
22 тыс. человек. Эта цифра превышает прошлогодний показатель
более чем на 66 %. Тогда таких плательщиков было всего 13 тысяч.
Такой динамичный рост благоприятно сказался и на поступлениях
налога на добавленную стоимость. За 9 месяцев 2012 года в бюджет
собрано 59,7 млрд. грн. НДС, что на 2,7 млрд. грн. превышает показатель прошлого года / Инф. пресс-службы Государственной налоговой
службы Украины (Електронні Вісті (http://elvisti.com/node/117708).
– 2012. – 18.10).
***
За 9 месяцев этого года количество налогоплательщиков,
которые присылают отчетность по НДС в электронном виде,
достигло 98 %. Как сообщили в пресс-службе ГНС, по сравнению
с прошлым годом через централизованную систему принято в 6,6
раза больше документов. По словам аналитиков налоговой, такому
росту значительно способствовала возможность бесплатного получения плательщиками ключей электронной цифровой подписи. За время
работы аккредитованного Центра сертификации ключей, который
функционирует при ГПСУ, зарегистрировано 61,1 тыс. клиентов,
которым выдано почти 124 тыс. ключей.
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Наиболее популярны услуги электронной цифровой подписи
среди плательщиков-физических лиц, которых зарегистрировалось
38,4 тыс. человек. Им выдано 54 тыс. ключей. Юридических лиц было
зарегистрировано 22,7 тыс., они получили 69,9 тыс. сертификатов.
На сегодня специалисты налоговой работают над расширением
возможностей этого сервиса. Так, до конца года плательщики, которые
получили электронную цифровую подпись и усиленные сертификаты
ключей, смогут также подавать отчетность в электронном виде в
Пенсионный фонд и Государственный комитет статистики Украины
(РепортерUA
(http://reporter-ua.com/2012/10/15/98-platelshchikovnds-otchityvayutsya-v-elektronnom-vide). – 2012. – 15.10).
***
Устранение искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, обеспечения баланса интересов между бизнесом и государственным регулированием – эти и другие актуальные
вопросы обсуждались на заседании «круглого стола», который
состоялся 11 октября в Днепропетровске, по инициативе Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Представители малого и среднего бизнеса, органов местного
самоуправления и налоговой сошлись на общем понимании преимуществ, которые предоставляют целенаправленные меры по либерализации условий предпринимательской деятельности. Первые шаги,
которые были осуществлены в направлении устранения чрезмерного
вмешательства государства в работу бизнеса привели к росту числа
лиц, изъявивших желание начать свое собственное дело. Только в
Днепропетровской области по состоянию на начало октября 2012 г.
насчитывается уже более 74 тысяч физических лиц – предпринимателей. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года их
количество выросло более чем на 13 тысяч.
Непосредственным следствием улучшения бизнес-среды стал
рост поступлений в бюджет. С начала года в Днепропетровской
области они составляют уже более 8 846,8 млн. грн. При этом поступления в местные бюджеты увеличились на 17%.
В своем выступлении перед участниками «круглого стола» председатель ГНС в Днепропетровской области Вадим Куслий акцентировал внимание на том, что Государственной налоговой службой совместно с другими центральными органами исполнительной
власти, принимаются меры в направлении создания эффективного
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налогового законодательства. Он сообщил, что в настоящее время
в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 11284–11285,
которые предусматривают снижение ставок единого налога, уменьшения налоговой отчетности и внедрения современных электронных
методов администрирования налогов.
Вадим Куслий подчеркнул, что улучшение бизнес-климата в
регионе положительно повлияет не только на предпринимателей
области. По его мнению, не менее важно, что указанные процессы
станут позитивным сигналом относительно инвестиционной привлекательности региона и ускорят вкладывание дополнительных
средств в развитие Днепропетровской области (34 канал
(http://34.ua/news/economic/finance/11960 -nalogovaya-schitaetdnepropetrovschinu-regionom-bez-prepyatstviy-dlya-biznesa.html).
– 2012. – 12.10).
***
По состоянию на 01.10.2012 на учете в налоговых органах Донецкой области находится 71 294 юридических лиц и 191 657 физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.
«По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году
общее количество налогоплательщиков - юридических лиц увеличилось на 1 297. Следует отметить, что на начало сентября текущего года
количество налогоплательщиков, которые приняли решение о прекращении деятельности, составляет 844 юридических лиц и 7 738 физических лиц-предпринимателей.
По сравнению с соответствующим периодом 2011 года количество
таких плательщиков уменьшилось: юридических лиц – на 28%, физических лиц-предпринимателей – на 41%. Так что можно констатировать улучшение бизнес-среды в регионе. Добавим, что в Верховной
Раде зарегистрированы законопроекты №№11284-11285 с поправками в Налоговый кодекс и другие законодательные акты по совершенствованию администрирования налогов и сборов. По инициативе Минфина и ГНС Украины предлагается сделать еще несколько
шагов относительно либерализации налогообложения малого и среднего бизнеса», – говорится в сообщении (Новости Донбасса (http://
novosti.dn.ua/details/188179/). – 2012. – 11.10).
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***
Податківці Житомирськоъ області продовжують боротьбу з
тіньовим бізнесом. Результат – додаткові 2 з половиною мільйонів
гривень до бюджету.
Порушення 5 кримінальних справ лише за результатами аналізу фінансово-господарських операцій 60 суб'єктів господарювання
– такий результат роботи відділу боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом. Податківці регіону в межах цих кримінальних справ вже зібрали до бюджету понад 2 з половиною мільйонів гривень.
Також з початку року в результаті перевірочної роботи представників бізнесу порушено 22 кримінальні справи.
Найбільше порушень виявлено у сфері держзакупівель, надрокористування, земельних відносин та у сфері обігу цінних паперів.
Ще один результат роботи митарів Житомирщини – донарахування понад 6 мільйонів гривень, з яких вже майже половину стягнуто
до бюджету (Радіостанція «Житомирська хвиля» (http://103fm.com.
ua/news/30096-----------2------). – 2012. – 09.10).
***
В Запорожской области на 18% увеличилось количество «единщиков» и на 16% - «упрощенцев». Об этом сообщили в пресс-службе
ГНС Украины в Запорожской области.
В области, по сравнению с прошлогодними показателями, возросло количество физлиц-«единщиков» – на 18,1%, это же касается
и СПД-юридических лиц, которые применят упрощенную систему
налогообложения – здесь рост составил 16%.
Кроме того, в регионе налоговые поступления от «упрощенцев»
выросли на 122%. Наибольший прирост как с начала года, так и за
сентябрь 2012 года по сравнению с прошлогодними поступлениями
наблюдается в уплате единого налога.
Так, за девять месяцев текущего года предпринимателями уплачено единого налога 89 млн. грн., что на 55,8 млн. грн. больше,
чем в прошлом году, за сентябрь – почти 8,2 млн. грн., что на
4,1 млн. грн. больше, чем в соответствующем периоде 2011 года (Запорожье.comments.ua (http://zp.comments.ua/news/2012/10/09/093314.
html). – 2012. – 09.10).
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***
С начала года проверками охвачено 25% убыточных предприятий региона, а отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль уменьшено на 511 млн грн.
Процент субъектов ведения хозяйствования, которые в результате
уменьшения убытков стали прибыльными, составил 100%, сообщили
в пресс-службе ГНС в Донецкой области.
Как отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко, мониторинг всех этапов контрольно-проверочной работы,
повышение качества документирования доказательной базы по
установленным в ходе проверок нарушениям, контроль за качеством
составления актов проверок и непосредственное участие работников
ГНС в Донецкой области в проверках крупных плательщиков дают
возможность оптимизировать контрольно-проверочную работу на
местах.
«Как результат, уменьшение количества плановых и внеплановых
проверок субъектов ведения хозяйствования позволяет формировать
качественно новую культуру – добровольной уплаты налогов бизнесом региона, что прослеживается в улучшении результатов работы
службы», –добавил председатель ГНС в Донецкой области (Donetsk.
proUA.com (http://donetsk.comments.ua/news/2012/10/15/171434.html).
– 2012. – 12.10).
***
На 1 октября этого года на учете в налоговых органах Донецкой области находится 71 294 юридических лиц и 191 657 физических лиц-предпринимателей. По сравнению с соответствующим
периодом, в прошлом году общее количество налогоплательщиков –
юридических лиц увеличилось на 1 297.
Следует отметить, что на начало сентября этого года количество
налогоплательщиков, которые приняли решение о прекращении деятельности, составляет 844 юридических лиц и 7 738 физических лицпредпринимателей. По сравнению с соответствующим периодом 2011
года количество таких плательщиков уменьшилось: юридических
лиц – на 28 %, физических лиц-предпринимателей – на 41%. Так что
можно констатировать улучшение бизнес-среды в регионе.
«Добавим, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты
№№11284-11285 с поправками в Налоговый кодекс и другие
законодательные акты по совершенствованию администрирования
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налогов и сборов. По инициативе Минфина и ГНС Украины предлагается сделать еще несколько шагов относительно либерализации налогообложения малого и среднего бизнеса», – отмечается в сообщении
(62.ua (http://www.62.ua/article/202211). – 2012. – 11.10).
***
Центр обслуговування платників податків івано-франківської
ДПІ : 346 тисяч відвідувачів за рік.
За період створення Центру – у червні 2011 року – платникам
податків Івано-Франківська видано близько 110 тисяч довідок, свідоцтв, патентів та інших дозвільних документів. Крім того, 8 тис.
людей отримали облікові картки платника податків.
Від суб›єктів господарювання обласного центру прийнято 326
тис. примірників податкової звітності та отримано 71 тис. вхідної
кореспонденції. Івано-франківські податківці у Центрі надали понад
22 тис. податкових консультацій платникам податків, а в Громадській
приймальні керівництво інспекції провело 56 особистих прийомів
громадян.
Для зручності відвідувачів у Центрі обслуговування платників
податків розміщено каси банків, де можна здійснити оплату податків
та платежів до бюджету, а також кіоск з продажу бланків податкової
звітності.
У вестибюлі та залах інспекції на інформаційних стендах розміщена уся необхідна інформація: взірці заповнення податкової звітності, податковий календар з граничними термінами подання звітності та сплати податків, реквізити розрахункових рахунків, нормативна база. Усю важливу податкову інформацію транслюють 4 плазмові монітори .
Відвідувачі Центру мають можливість надати свої пропозиції та
зауваження щодо обслуговування платників податків у міській ДПІ,
скориставшись спеціальною скринькою, розміщеною у вестибюлі
інспекції (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/ekonomika/n_29529/tsentr_
obslugovuvannja_ platnykiv_ podatkiv_ivanofrankivskoyi_dpi_346_
tysjach_vidviduvachiv_za_rik.html). – 2012. – 08.10).
***
Станом на 01.07.12р. в м. Івано-Франківську було зареєстровано
27433 суб’єктів господарювання, з них 10128 – юридичні особи та
17305 – фізичні особи підприємці.
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Протягом І півріччя 2012 року здійснено державну реєстрацію
736 суб’єктів господарювання, що на 75 або на 11,3% більше порівняно з аналогічним показником минулого року. Здійснено державну реєстрацію 574 фізичних осіб-підприємців (на 122 або на 22%
більше показника І півріччя 2011 року) та 162 юридичних осіб (на
47 або на 22,5% менше показника аналогічного періоду 2011 року).
Разом з тим, підприємницьку діяльність припинили 1069 суб’єктів
господарювання, що на 116 або на 9,8% менше показника І півріччя
2011 року. Зокрема, здійснено державну реєстрацію припинення 981
фізичної особи-підприємця (на 135 або на 12,7% менше, ніж у І півріччі
2011 року) та 88 юридичних осіб (на 19 або на 27,5% більше, ніж у
І півріччі 2011 року).
Станом на 01.07.2012р. з зареєстровано 8200 платників єдиного
податку, серед яких фізичних осіб-підприємців було 54%, юридичних осіб – 46%. Обсяг надходжень від даного податку до місцевого
бюджету за перше півріччя 2012р. склав 15,6 млн.грн., що в понад двічі
(206,1%) перевищує аналогічний показних минулого року.
Частка надходжень до зведеного бюджету від суб’єктів господарювання малого бізнесу за 6 місяців поточного року склала понад
15 % (Офіційний сайт міста Івано-Франківська (http://www.mvk.
if.ua/news/18318). – 2012. – 12.10).
***
Предприниматели Луганщины перечислили в госбюджет
462 млн. грн. налога на прибыль.
По словам заместителя председателя Государственной налоговой службы в Луганской области Алины Королевой, это больше
уровня прошлого года на 183,4 млн. грн., или в 1,7 раза.
Как отметила налоговик, во втором квартале по сравнению с
первым значительно уменьшилось количество убыточных предприятий и сумма убытков – на на 43,5 процента.
«По сравнению с началом года задолженность предприятий по
налогу на прибыль уменьшилась на 1,3 млн. грн.», – отметила Алина
Королева
(TopMedia (http://topmedia.com.ua/news/show/2012-1017/29426_ predprinimateli-luganshhiny-perechislili-v-gosbyudzhet-462mln.-grn.-naloga-na-pribyl). – 2012. – 17.10).
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***
Как сообщила заместитель председателя ГНС в Луганской
области Алина Королева, с 12 августа 2012 были введены две
дополнительные группы плательщиков единого налога: 5-я – для
физических и 6-я – юридических лиц.
Граничний размер дохода для этих групп установлен на уровне
20 млн. грн. Максимальное число наемных работников для 5 группы –
20, для 6-й – 50. Ставка налога при уплате НДС – 7 %, при включении
НДС в состав единого налога – 10 % для обеих групп.
По словам Алины Королевой, для избрания или перехода на
упрощенную систему налогообложения субъект хозяйствования
должен подать в орган государственной налоговой службы заявление
(пп. 298.1.1 п.298.1 ст. 298 Налогового кодекса Украины).
Она обратила внимание на то, что в случае превышения предельно
допустимого размера дохода плательщики единого налога 3 и 4 групп
могут подать заявление о переходе в группы 5 и 6 не позже 20 числа
месяца, следующего за календарным кварталом, в котором состоялось
превышение (TopMedia (http://topmedia.com.ua/news/show/2012-1010/29319_dlya-edinshhikov-otkryli-5-i-6-gruppu). – 2012. – 10.10).
***
Вдвое уменьшив количество проверок, налоговая Николаевщины
увеличила сумму доначислений почти на 12,8 млн. грн. или на одну
проверку 0,7 млн. грн. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной налоговой службы в Николаевской области.
Как отмечается в сообщении, с количества на качество переориентируют свою деятельность подразделения налогового контроля государственных налоговых органов Николаевской области. По
сравнению с 2010 годом, в прошлом в 2011 году количество проверок
предприятий-инвесторов уменьшились на 50 %. Тенденция к существенному сокращению проверочных мероприятий соблюдена и в
2012 году, уменьшение проверок на 65 %.
«В целом в налоговых органах Николаевской области находятся
на учете 272 предприятия с иностранными инвестициями. Из них в
2011 году проверками охвачено 40 субъектов ведения хозяйства. А на
протяжении 9 месяцев 2012 года охвачено проверками меньшее количество предприятий с иностранными инвестициями почти в 2 раза
или проведено всего 19 плановых документальных проверок», – уверяют в ГНС.
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В пресс-службе считают, что это является результатом новой концепции работы ведомства, за которой преимущество во взаимоотношениях с инвестиционно-предпринимательским сообществом предоставляется не проверкам, а сервисной составляющей, которая направлена на разъяснение законодательства, внедрение инновационных
услуг, для бизнеса и стимулирования налогоплательщиков к прозрачному ведению инвестиционного бизнеса (Николаевские Вести
(http://nikvesti.com/news/business/35781). – 2012. – 19.10).
***
Торік на 1 жовтня у Рівному було 8172 фізичні особи – платники єдиного податку. Нині кількість таких платників зросла на
понад 3000 і складає 11209.
Збільшення підприємців-єдинників податківці пояснюють створенням комфортних умов роботи на спрощеній системі оподаткування.
Що стосується юридичних осіб, то у поточному році таку систему
оподаткування обрали 1879 суб’єктів господарювання.
За даними рівненських податківців, станом на 1 жовтня 2012 року
на податковому обліку у ДПІ в Рівному перебуває 19248 фізичних та
8704 юридичних осіб (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.
ua/ua/print/2012/10/10/372690). – 2012. – 11.10).
***
Количество проверок юридических лиц в Харьковской области
сократилось почти на 60 %.
Порядок проведения плановых, внеплановых и фактических
проверок, а также противодействие коррупционным проявлениям
в обществе обсуждался на встрече ведущих специалистов ГНС в
Харьковской области с членами харьковского областного отделения
Всеукраинской общественной организации «Антикоррупционный
форум». На встрече присутствовали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупных предприятий региона: Южной дороги,
заводов «Свет шахтера» и «Южкабель», Харьковской бисквитной
фабрики и др.
В ходе обсуждения присутствующим сообщили, что реализация
налоговых реформ направлена на обеспечение благоприятных условий ведения бизнеса в Украине и на ликвидацию проявлений коррупции. С этой целью главой ГНС Украны Александром Клименко
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внедрен новый сервис «Пульс налоговой» и принят ряд законов,
которые содействуют либерализации экономики.
На встрече также шла речь и о снижении налогового давления и
значительном сокращении разрешительных процедур. Так, за шесть
месяцев текущего года харьковские налоговики провели только 259
проверок, а за соответствующий период 2011-го – 600. К тому же до
конца года продлен мораторий на проверки малого бизнеса.
Проведение подобных встречей налоговиков с представителями
бизнеса способствует лучшему взаимопониманию налоговиков и плательщиков налогов – к такому совместному выводу пришли участники мероприятия (Малый бизнес не будут проверять до конца года
// Вечерний Харьков(http://www.vecherniy.kharkov.ua/news/69919/). –
2012. – 23.10).
***
Председатель Государственной налоговой службы в Херсонской области Анатолий Страшный:
– За 9 месяцев 2012 года плательщики единого налога Херсонской
области внесли более 67,1 миллиона гривен. Это в два раза больше прошлогодних поступлений. Новая модель упрощенной системы налогообложения облегчила условия ведения бизнеса. Количество представителей малого бизнеса в области выросло, и сейчас насчитывается
около 31,3 тысячи плательщиков единого налога.
Такая оживленность среди предпринимателей способствует и
увеличению объемов уплаты налога на доходы физических лиц. За
январь–сентябрь текущего года в сводный бюджет перечислено более
678 миллионов гривен, что на 75,5 миллиона гривен больше, чем за
9 месяцев 2011 года (Державна податкова адміністрація у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/72276.
html). – 2012. – 12.10).
***
Херсонские упрощенцы в сентябре заплатили 52 млн грн налогов. В сентябре на упрощенной системе налогообложения работало
29 тыс. физических лиц - предпринимателей. За 9 месяцев они уплатили в бюджет 52 млн.грн. единого налога. Это вдвое больше соответствующего периода прошлого года, сообщает пресс-служба ГНС в
Херсонской области «Новые правила упрощенной системы налогообложения значительно оживили малый бизнес на Херсонщине. Однако
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из-за недавно введеных изменения в Налоговый кодекс, количество
плательщиков единого налога должен еще увеличиться. Поэтому и
поступления от него продолжат расти «, – убежден начальник управления налогообложения физических лиц ГНС в Херсонской области
Валерий Шмурянов.
Из последних изменений в Налоговый кодекс: в ряды единщиков
могут присоединиться субъекты хозяйствования с годовым объемом
дохода до 20 млн.грн. Нововведение касается как физических, так и
юридических лиц. Ставка единого налога для них зависит от НДС. В
случае его уплаты она составляет 7 % дохода. При включении НДС в
состав единого налога – 10 %.
Как считают налоговики, при таких условиях у предпринимателей
исчезает потребность уклоняться от налогообложения. Упрощенцы
могут максимально комфортно работать, расширяя свой бизнес и
платить посильные налоги (ХЕРСОН Онлайн (http://khersonline.
net/2012/10/09/hersonskie-uproschency-v-sentyabre-zaplatili-52-mlngrn-nalogov.html). – 2012. – 09.10).
***
На Буковині після реформування спрощеної системи оподаткування кількість «єдинників» в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року збільшилася на 33,9 %. Позитивна динаміка кількості
спрощенців руйнує стереотипи щодо змін Податкового кодексу і переконує в доцільності їх проведення.
У вересні поточного року діяльність на спрощеній системі оподаткування здійснювали понад 28 тис. суб’єктів підприємницької діяльності, більшу частину з яких складають платники першої або другої
груп. Від цього за дев’ять місяців місцевий бюджет отримав 47,4 млн.
грн. єдиного податку, що перевищує показники минулого року майже
втричі.
Значний приріст надходжень та збільшення кількості платників
єдиного податку в черговий раз підтверджує переваги в його застосуванні , які дають можливість підприємцям самостійно, з огляду,
на обсяги виручки чи місце здійснення діяльності обирати групу та
ставку оподаткування.
Малому та середньому бізнесу держава готує вдосконалення спрощеної системи оподаткування. Так, у Верховній Раді зареєстровано
законопроект із поправками до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, яким запропоновано для 5 та 6 груп платників єдиного
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податку зменшити ставки з 7 та 10 % до 5 та 7 %, скасувати обмеження
по кількості найманих працівників. Значно спростити документообіг, а платники другої групи дозволити звітувати не щоквартально,
а тільки раз на рік. А також запровадити електронну форму заповнення заяв про перехід на спрощену систему оподаткування та реєстрації платником ПДВ (Буковинська правда (http://bukpravda.cv.ua/
news/oblast/item/4192-свій-бізнес-на-єдиному-податку-здійснюютьпонад-28-тисяч-підприємців.html). – 2012. – 05.10).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Президент Украины Виктор Янукович поручил Государственной налоговой службе Украины разработать программу либерализации государственной налоговой политики до 2014 г. Об этом Президент заявил в ходе заседания комитета по экономическим реформам, сообщили в пресс-службе Главы государства.
«Мы работаем над системой создания мотивации, налоговых стимулов, и эта работа, по сути, будет постоянной. Совершенствование
системы налогов, создание стимулов будет продолжаться...», – заявил
Президент (ForUm (http://for-ua.com/economics/2012/10/18/113901.
html). – 2012. – 18.10).
***
З 17 грудня українські підприємці будуть повністю звільнені
від обтяжливої процедури отримання та подачі до податкової
служби довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
У подальшій своїй роботі органи Державної податкової служби
будуть самостійно, без залучення платників, використовувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців, а також дані з відомчих баз даних органів статистики,
Пенсійного фонду України, інших установ. Зараз триває процес автоматичного переносу даних з ЄДРПОУ до Єдиного державного реєстру. В нього також вносяться дані про взяття на облік в органах ДПС,
Пенсійного фонду, державної статистики.
За оцінками фахівців ДПСУ, така новація дозволить значно спростити процедури адміністрування податків для українського бізнесу,
зокрема за рахунок зменшення кількості необхідних для цього доку40
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ментів та часу, що витрачається на їх отримання. Зазначимо також, що
довідка ЄДРПОУ була платною, а, відтак, підприємці зекономлять не
тільки час, а й гроші.
Такі організаційні зміни передбачені Постановою Кабміну
№ 949-п від 17.10.2012 №949-п «Про внесення змін до деяких постанов
КМУ з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України», а також Законом
України від 24.05.2012 № 4839 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Норми закону вступають в дію з 17 грудня 2012 року (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245737281&cat_id=244277212). – 2012. – 26.10).
***
Кабинет министров Украины внес изменения в перечень критериев, по которым определяется степень риска ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования в части
соблюдения законодательства о труде, а также устанавливается периодичность плановых мероприятий государственного
контроля.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №937,
обнародованном на официальном сайте Кабмина.
Согласно документу, в числе критериев – наличие задолженности
по зарплате, выплаты заработной платы, которая равна уровню минимальной зарплаты или ниже его, несоответствие количества нанятых
работников объемам производства (выполнения работ, предоставления услуг), нарушение законодательства о труде, несоответствие фактических показателей численности персонала, зарплаты и показателей поданной в органы власти отчетности.
В числе критериев высокого уровня рисков, определенных постановлением, значатся: задолженность по заработной на период более
60 календарных дней; (для предприятий с количеством работников
более 50 чел.) наличие более 60% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной; (для предприятий с
количеством работников от 51 до 250) наличие более 45% работников,
получающих заработную плату, равную или меньше минимальной;
(для предприятий с количеством работников от 251 чел.) наличие
более 30% работников, получающих заработную плату, равную или
меньше минимальной.
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Дополнительными критериями высокого уровня рисков являются явное недостаточное количество работников для выполнения
существующего объема производства (работ, услуг); несоответствия
(более 10 %) между фактическим количеством работников и показателями заработной платы с данными отчетности; грубые нарушения,
выявленные во время внеплановых проверок и имеющие признаки преступлений (ForUm (http://for-ua.com/economics/2012/10/20/101148.
html). – 2012. – 20.10).
***
Держспоживінспекція підписала Меморандум про співпрацю з
Радою підприємців при Кабінеті Міністрів.
18 жовтня у приміщенні Державної інспекції України з питань
захисту прав споживачів за круглим столом було обговорено проблемні питання взаємодії Держспоживінспекції з підприємцями.
Зокрема: проблема якості продуктів харчування на споживчому
вітчизняному ринку; проблеми надання послуг; проблеми в сфері
реклами та інші. Зазначені проблеми виникають лише тому, що сьогодні у ланці «держава – виробник – споживач», немає повного взаєморозуміння. Виробники говорять, що на них тиснуть та не дають
бізнесові розвиватися, споживачі скаржаться на порушення їх законного права на якісну, безпечну для життя продукцію, а влада, у свою
чергу, не може врегулювати ці вічні конфлікти, бо між усіма трьома не
має належної взаємодії та порозуміння.
У тому, що ця ситуації потребує вирішення погоджуються і представники влади, і представники бізнесу, а те що інтереси споживача
потребують захисту ні у кого не викликає сумнівів. «Відсутність злагодженої оперативної роботи, як результат, призводить до зростання
соціальної напруги у суспільстві та стримує економічне зростання
України в цілому. Нашим спільним зусиллям повинне стати виділення проблем, які вимагають термінового вирішення. Наші дії мають
бути орієнтиром, що стимулюватиме як виробників, так і представників органів влади щодо забезпечення соціальних, державних завдань
та допомоги у створенні балансу інтересів між головними учасниками
ринкових відносин: державою, бізнесом і споживачем», – звернувся до
усіх присутніх у своєму вступному слові голова Держспоживінспекції України Сергій Орєхов.
Про інтереси представників бізнесу говорив Голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко: «Ми виступаємо за вдосконалення
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та поліпшення якості вітчизняної продукції, формування цивілізованого конкурентного середовища, захист інтересів промисловців, підприємців та споживачів. Українські підприємці, які працюють на своє
ім’я, створюють не тільки позитивний імідж для свого виробництва,
а й повертають довіру громадян. Прагнучи до чесного виробництва,
ми можемо спілими зусиллями сформувати прозорий ринок та привернути до нього увагу європейських інвесторів».
У знак підтвердження своїх намірів Голова Держспоживінспекції
України Сергій Орєхов та Голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко підписали Меморандум про співпрацю. Його основні
завдання полягають у таких пунктах:
– підвищення рівня захисту законних соціальних, економічних та
інших інтересів громадян України;
– підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняної продукції, створення сприятливого інвестиційного середовища та зміцнення експортного потенціалу;
– посилення контролю за виробництвом та обігом продукції;
– створення гідних умов для реалізації громадянами-споживачами
своїх законних інтересів та прав на належну якість продукції;
– забезпечення належної якості продукції на споживчому ринку
України та зменшення тіньового обігу продукції;
– здійснення одночасного, цілісного та всебічного контролю за
продукцією та забезпечення стабільних та у повному обсязі надходжень коштів до державного бюджету;
– удосконалення законодавства у визначеній сфері;
– об’єднання зусиль, спрямованих на виконання загальнодержавних та регіональних програм, у тому числі, програм захисту прав споживачів.
«Ми повинні всі разом і навіть на законодавчому рівні змінити
існуючі стереотипи: влада карає, а бізнес ховає прибутки, а налагодити таку співпрацю, щоб створити комфортні умови для розвитку
наших вітчизняних підприємств», – наголосив Леонід Козаченко.
«Підписання Меморандуму про співпрацю дасть додаткові можливості у забезпеченні дотримання законодавства про захист прав
споживачів та його подальшого вдосконалення, а також допоможе
створити принципово нову всеукраїнську систему захисту прав споживачів з урахуванням інтересів бізнесу», – зазначив Сергій Орєхов (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=245707479&cat_id=244277212). – 2012. – 18.10).
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***
Підрозділи волинської податкової, що контролюють дотримання норм законодавства в сфері готівкового обігу, цього року провели 307 фактичних перевірок. Торік здійснено 749 таких перевірок.
Про це повідомили у відділі контролю за проведенням готівкових
розрахунків ДПС у Волинській області. Однак, як свідчить аналітика,
більш як удвічі менша кількість перевірок жодним чином не вплинула
на платіжну дисципліну. Виторги в торгівельній галузі Волині впродовж дев’яти місяців цього року зросли майже на півтора мільярда
гривень.
Такої позитивної динаміки досягнуто не фіскальними методами,
– запевняють у податковій службі краю. У рамках всеукраїнського
мораторію на проведення перевірок малого бізнесу волинські податківці систематично роз’яснюють представникам підприємницької
спільноти вимоги чинного законодавства у сфері готівкового обігу та
переконують у перевагах прозорого обліку готівки.
Більше того, завдяки неконфліктним формам взаємодії з представниками бізнесу за зростанням виторгів варто очікувати збільшення
податкових платежів від суб’єктів малого підприємництва, – прогнозують податківці (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/10/18/374063 ). – 2012. – 17.10).
***
Платники Закарпаття можуть висловити свої побажання з
приводу податкової системи та роботи служби.
«Програма лібералізації державної податкової політики до 2014
року» розробляється на виконання доручення Президента України,
що має створити більш сприятливі умови для ведення в країні підприємницької діяльності.
За результатами спілкування з підприємництвом та громадськістю будуть зібрані та систематизовані усі пропозиції з урахуванням регіональної специфіки та тих проблемних питань, що виникають
на місцях. Державна податкова служба у Закарпатській області закликає долучитися до обговорення проблемних питань функціонування
бізнесу й активно надавати пропозиції щодо покращення податкової
системи.
У всіх Центрах обслуговування платників податків в приміщеннях державних податкових інспекцій встановлені скриньки «Для заяв
та пропозицій».
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Пропозиції та зауваження до Програми лібералізації державної
податкової політики можна надати також електронною поштою на
скриньку mrr@zak.sta.gov.ua (РІОтиждень (www.rionews.com.ua/
mixed/all/now/n1229661231). – 2012. – 23.10).
***
Севастопольские налогоплательщики используют более 5 тысяч
кассовых аппаратов. Такое количество регистраторов расчетных
операций (как официально называются кассовые аппараты) зарегистрировали 1846 севастопольских бизнесменов, обязанных в соответствии с нормами действующего законодательства их применять. С
начала 2012 года в Севастополе, согласно поданной отчетности, через
регистраторы расчетных операций проведено более 2,5 миллиона
наличности.
В самое ближайшее время, по инициативе налоговой службы
Украины, предусмотрено внедрение электронной контрольной ленты
регистраторов расчетных операций и модемов. Они предназначены
для передачи копий сформированных расчетных документов и
фискальных отчетных чеков в электронной форме различными каналами связи в органы государственной налоговой службы.
Законодательные новации для всех субъектов, применяющих регистраторы расчетных операций, облегчают часть процедур, связанных с отчетностью. Во-первых, это даст возможность
субъектам хозяйствования не печатать на бумаге и не хранить в течение 3 лет бумажную контрольную ленту, а во-вторых, позволит им,
в случае использования современной кассовой техники, не подавать
ежемесячно отчетность об использовании кассовых аппаратов в орган
ГНС, ведь она средствами электронной связи уже передана в налоговую / Отдел взаимодействия со СМИ и общественностью ГНС в
г. Севастополе (SevUa.com (http://sevua.com/novosti/14898/). – 2012. –
25.10).
***
Прокуратурою Рівненщини проаналізовано звернення громадян
з питань, що стосуються спроб тиску правоохоронних та контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу.
Прокурорські перевірки засвідчили про негативні тенденції втручання згаданих служб в діяльність суб’єктів господарювання.
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З метою усунення перешкод у розвитку бізнесу прокурором Рівненської області у червні 2012 року видана вказівка щодо оперативного реагування на факти незаконного втручання у підприємницьку
діяльність в нашому краї.
У прокуратурі Рівненської області запроваджено гарячу телефонну лінію для підприємців (0362) 26-15-77, на який приймаються
повідомлення про факти порушень їх прав та інтересів (7 днів (7d.
rv.ua/2012/09/12/26148/). – 2012. - 12.09).
***
З початку поточного року відділом внутрішньої безпеки при
ДПС у Тернопільській області управління внутрішньої безпеки
ДПС України проведено 44 службових перевірки.
Про це повідомили у відділі внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській області УВБ ДПС України.
У результаті перевірок, керівникам податкових інспекцій області
направлено 11 подань для вжиття заходів реагування по усуненню
порушень. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 податківців, в тому числі 3 – звільнено. За матеріалами службових перевірок органами прокуратури стосовно працівників податкової служби
порушено 7 кримінальних справ, 2 осіб притягнуто до кримінальної
відповідальності.
Для забезпечення відкритості та прозорості роботи податкової служби області і висвітлення результатів боротьби з корупційними проявами та посадовими злочинами в органах державної
податкової служби в поточному році проведено 238 профілактичнороз’яснювальних заходи (Західна iнформаційна корпорація (http://
zik.ua/ua/news/2012/10/17/373994). – 2012. – 17.10).
***
Гocyдapcтвeннaя нaлoгoвaя Укpaины yтвepдилa нoвый
cпpaвoчник льгoт №63 пpeдocтaвлeнный юpидичecким лицaм пo
yплaтe нaлoгoв, cбopoв и дpyгиx oбязaтeльныx плaтeжeй, сообщает пресс-служба ГНС в Херсонской области.
Тeкcт cпpaвoчникa paзмeщeн нa caйтах ГHC Укpaины www.sts.
gov.ua и oфициaльнoгo издaния ГHC Укpaины жypнaлa «Becтник
нaлoгoвoй cлyжбы Укpaины» www.visnuk.com.ua.
Дaнныe этoгo Cпpaвoчникa иcпoльзyют плaтeльщики пpи
зaпoлнeнии oтчeтa o cyммax нaлoгoвыx льгoт пo фopмe, yтвepждeннoй
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пocтaнoвлeниeм Kaбинeтa Mиниcтpoв Укpaины oт 27.12.2010
№ 1233. 3a дoпoлнитeльнoй инфopмaциeй нaлoгoплaтeльщикaм
нyжнo oбpaщaтьcя в гocyдapcтвeнныe нaлoгoвыe инcпeкции пo мecтy
peгиcтpaции (ХЕРСОН Онлайн (http://khersonline.net/2012/10/17/
halogovaya-ytvepdila-novyy-cppavochnik-lgot-po-yplate-nalogov.html).
– 2012. – 17.10).
***
В Днепропетровске внедрят проект полного электронного
документооборота. Это позволит предпринимателям, находясь у
себя в кабинете, подать пакет документов и получить то или иное разрешение в электронном виде.
Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник
отдела разрешительно-согласовательных процедур управления
Наталья Пискоха.
«Пока планируем внедрить такую систему на выдачу
разрешительных документов по пяти направлениям: право на
готовность объекта, на выполнение подготовительных работ, на
выполнение строительных работ, на материально-техническую
готовность объекта и разрешение на наружную рекламу», – отметила
Наталья Пискоха.
На сегодня в «Едином окне» можно получить 83 документа разрешительного характера, которые предоставляют 17 областных и 8
городских служб.
Система электронного документооборота и автоматизированного обмена данными между государственными администраторами и местными разрешительными органами работает в центре
разрешительных процедур «Единое окно» уже почти год.
«Сегодня предприниматель может зайти на сайт виртуального
офиса электронных услуг «Открытая власть» и создать свой личный
кабинет, через который будет отслеживать этапы прохождения своего документа, например, отправлено оно на обработку в ту или
иную службу, или он еще остается в разрешительном центре. В целом
система электронного документооборота позволила нам уменьшить
процент нарушения сроков исполнения документов. Если раньше из
общего количества документов 10% выполнялись с нарушением сроков, то сегодня подавляющее их число выполняется досрочно. Днепропетровщина стала первым регионом Украины, который ввел систему электронного документооборота, сегодня такой системой поль47
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зуются также в Киевской и Харьковской областях», – сказала Наталья
Пискоха.
Почти в 2,5 раза увеличилось количество разрешительных документов, выданных через центр разрешительных процедур «Единое окно». С начала этого года в центре уже выдано почти 38 тысяч
документов разрешительного характера, тогда как за весь прошлый
год – почти 15 тысяч, сообщил начальник управления регуляторной
политики и предпринимательства Днепропетровского городского
совета Николай Шевченко.
«Выдача разрешительных документов возросла за счет увеличения количества разрешительных процедур, которые обязательно
должны предоставляться в разрешительном центре. Например, в
этом году добавилась выдача разрешительных документов от хлебной инспекции, инспекции по карантинных растений, из сельского
хозяйства. Сегодня в центре разрешительных процедур работают 12
государственных администраторов, которые прошли обучение и принимают субъектов предпринимательской деятельности почти по всем
направлениям», – отметил Николай Шевченко (DNEPR.INFO (http://
dnepr.info/news/region/v-dnepropetrovske-vnedrjat-proekt-polnogojelektronnogo-dokumentooborota). – 2012. – 11.10).
***
2 сотрудника Налоговой службы Запорожской области
привлечены к уголовной ответственности, в отношении еще 6 –
материалы уголовных дел направлены в суд. Таковы результаты проверок, проведенных специалистами отдела внутренней безопасности.
По информации пресс-службы Государственной налоговой
службы Украины в Запорожской области, специалисты отдела внутренней безопасности при ГНС в Запорожской области УВБ ГНС
Украины проводят проверки кандидатов на должности в органы ГНС,
а также уже работающих.
За период с января по сентябрь текущего года сотрудники отдела
провели 126 служебных проверок, по результатам которых 22 материала направлены в прокуратуру Запорожской области для принятия решений в соответствии с действующим законодательством.
Органами прокуратуры по указанным материалам возбуждено 9
уголовных дел. В отношении 6 лиц утверждено обвинительное заключение и материалы уголовных дел направлены в суд. Двое человек
привлечены к уголовной ответственности.
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Данные уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 (Злоупотребление властью или
служебным положением), 366 (Служебный подлог), 367 (Служебная
халатность), 191 (Присвоение или растрата чужого имущества)
Уголовного кодекса Украины (Паноптикон (http://panoptikon.org/
articles/35465-v-zaporozhskojj-oblasti-posle-sluzhebnykh-proverok-2.
html). – 2012. – 15.10).
***
Державна податкова служба перевірить своїх працівників на
знання податкового законодавства. Відповідне розпорядження про
проведення комп’ютерного тестування підписав голова ДПСУ Олександр Клименко.
15-го жовтня у комп’ютерну мережу ДПСУ завантажили тестові
завдання та провели пробний запуск системи. Після цього почнеться
складання іспитів, яке триватиме до 31 жовтня.
Як повідомили у прес-службі ДПСУ, перевірка знань працівників
проводиться у рамках стратегії переходу з фіскальної моделі роботи
до сервісної. Таким чином керівництво податкового відомства вирішило переконатися, що всі співробітники Служби відповідають вимогам щодо кваліфікації та обізнаності у нормативно-правовій базі оподаткування. Після підбиття підсумків тестування вирішуватиметься
доля тих, хто не складе іспит. Таким працівникам або доведеться пройти додаткове навчання, або звільнитися з ДПС (CITI (http://citi.
cv.ua/news/suspilstvo/pracivniki-podatkovoi-skladut-test-na-znannyazakoniv/). – 2012. – 16.10).
***
Порядок звільнення від відповідальності суб’єктів господарювання, що добровільно повідомили про свою участь у картельних змовах, запровадив Антимонопольний комітет України. Про це повідомив голова тернопільського обласного територіального відділення
Іван Курницький. Сьогодні за вчинення антиконкурентних узгоджених дій конкуренційне законодавство передбачає штраф у розмірі до
10% доходу компанії-відповідача.
– Добровільні звернення учасників картелю до комітету та
надання достатніх документальних доказів дозволять не тільки розкрити змову, а й уникнути суб’єктам господарювання відповідальності за участь у ній. При цьому обов’язковою умовою для звільнення
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від відповідальності є першість повідомлення про картель та надання
суттєвої інформації, – уточнив Іван Курницький.
У Антимонопольному комітеті гарантують конфіденційність
інформації щодо особи, яка заявила про картель. До речі, аналогічні
програми сьогодні працюють у багатьох країнах Євросоюзу (Новинний портал за Збручем (http://zz.te.ua/ternopilskym-biznesmenamradyat-zdavaty-partneriv/). – 2012. – 16.10).
***
На Луганщині підприємців стали перевіряти в 2,5 рази менше.
Про це на зустрічі з представниками малого бізнесу заявив голова
Державної податкової служби у Луганській області Олександр
Антіпов.
Він зазначив, якщо в 2010 році було перевірено 367 суб'єктів
господарювання-фізичних осіб, з них лише 83 платника єдиного
податку, в 2011 – відповідно 203 і 31, то в 2012-му – 153 і жодного
підприємця-«спрощенця». Крім того, на перевірки малого бізнесу діє
мораторій, який продовжений до кінця поточного року.
Олександр Антіпов підкреслив, що замість фіскального тиску
податкова служба підвищує рівень та якість обслуговування платників. «Ми постійно розширюємо перелік послуг своїм клієнтам. Йдучи
в ногу з технічним прогресом, весь документообіг і спілкування з
платниками переводимо в електронну площину. На всі наші сервіси,
які впроваджуються податковою в життя, бізнес реагує позитивно.
Отже, стратегія зміцнення взаємин податкової з платниками обрана
вірна», – переконаний глава податкового відомства області.
На Луганщині зареєстровано майже 60 тисяч підприємців«спрощенців»-фізичних осіб (Державна податкова служба у Луганській області (http://lg.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/72907.html). –
2012. – 18.10).
***
На Сумщині будуть створені бізнес-інкубатори. Першими
такі структури з›являться у Сумах та Шостці, де зосереджений
значний бізнесовий потенціал.
Про особливості створення та роботи бізнес-інкубаторів йшлося у
ході засідання ради підприємців при облдержадміністрації за участю
представників міжнародних компаній Business System та Profiles
International.
50

Безпека підприємництва, 2012, № 5

Захист владою інтересів бізнесу

«Бізнес-інкубатори є перевіреним інструментом сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. Тому ми маємо використати світовий досвід у цьому питанні, аби шляхом запровадження
інноваційних розробок та технологій з максимальним використанням
економічного потенціалу області вивести Сумщину до п’ятірки найкращих регіонів держави», – зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Яговдик.
Він переконаний, що в сучасній економіці немає альтернативи
інноваційному устрою, що вимагає ефективного і швидкого впровадження досягнень науки і техніки в бізнес.
Директор Business System Олег Афанасьєв представив досвід
роботи своєї компанії у реалізації різноманітних проектів та дав
експертну оцінку потенціалу Сумщини щодо створення бізнесінкубаторів.
За його словами така структура дозволяє знаходити талановитих, ініціативних людей та об’єднувати їх у прагненні реалізувати власні ідеї.
«Бізнес-інкубатори – це вікно у світ інноваційних технологій.
Вони будуть створені по всій Україні, а Сумщина у цьому питанні
може стати прикладом для держави», – переконаний Олег Афанасьєв.
Такі перспективи регіону він пов'язує, перш за все, з ініціативою
голови облдержадміністрації Юрія Чмиря, його відкритістю до співпраці та готовністю до запровадження ефективних механізмів у розвиту всіх сфер господарювання (Сумська обласна державна адміністрація (http://state-gov.sumy.ua/2012/09/28/na_sumshhin_budut_
stvoren_bznesnkubatori.html). – 2012. – 28.09).
***
Відділом внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській
області Управління внутрішньої безпеки ДПС України з початку
поточного року проведено 44 службових перевірки, з метою протидії корупції в податкових органах та вжиття дієвих заходів,
направлених на профілактику і попередження корупційних діянь, а
також злочинів у сфері службової діяльності, в т.ч. хабарництву в
органах державної податкової служби.
За результатами таких перевірок направлено 11 подань керівникам для вжиття заходів реагування по усуненню порушень, складено 4 адміністративних протоколи, у зв’язку із чим до адміністративної відповідальності притягнуто 4 осіб, в тому числі 3 працівників
звільнено.
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Органами прокуратури за матеріалами підрозділу порушено
7 кримінальних справ стосовно працівників державної податкової
служби. До кримінальної відповідальності притягнуто 2 осіб.
Принагідно нагадуємо, що у відділі діє “телефон “довіри”
0-800-501-007″, за яким мешканці м. Тернополя та області можуть
повідомити про факти вимагання та отримання хабара, інші протиправні дії з боку посадових осіб податкової служби, в т.ч. податкової міліції або звернутись за адресою: м. Тернопіль вул. Білецька, 1,
кабінети 705, 707 (Новинний портал «Погляд» (http://poglyad.te.ua/
podii/u-ternopoli-podatkova-lovyt-svojih/). – 2012. – 16.10).
***
26 вересня Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Департаментом економіки і міжнародних
відносин ХОДА в рамках комплексної освітньої програми «Школа
малого бізнесу» провели для підприємців і тих, хто хоче розпочати
власну справу, семінар на тему «Актуальні питання трудових відносин».
В рамках семінару в якості експертів виступили представники
Територіальної державної інспекції з праці в Харківській області, а
також інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Харківського обласного центру зайнятості. В ході
обговорення фахівці роз›яснили питання дотримання трудового законодавства на підприємствах і реєстрації трудових договорів.
«Найчастіше при здійсненні самостійної підприємницької діяльності фізична особа-підприємець не може обійтися без залучення
праці найманих працівників. На жаль, непоодинокі ситуації, коли або
в цілях економії, або через незнання підприємець, фактично приймаючи людину до себе на роботу, не оформляє належним чином трудові
відносини, які виникли, що тягне за собою накладення не тільки адміністративної відповідальності, а деколи навіть кримінальної. Тому ми
і далі маємо намір проводити семінари для підприємців Харківської
області з метою роз›яснення чинного законодавства України», - зазначила директор Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва Оксана Колісник (Харківська обласна державна адміністрація (http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/14617). – 2012. –
28.09).
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***
По сравнению с 2010 годом в 2011 году количество плановых
проверок предприятий с иностранными инвестициями уменьшилось на 75 %.
В целом на сегодняшний день в налоговых органах Херсонской
области состоит на учете 63 предприятия с иностранными инвестициями.
Из них в 2011 году проверками охвачено 4 субъекта хозяйствования. А на протяжении 6 месяцев 2012 года планово проверено 2 предприятия с иностранными инвестициями (проведено за этот период
всего 103 плановых документальных проверки).
Тенденция к существенному сокращению проверочных мероприятий, концентрации внимания на таких, которые в своей деятельности проводят сомнительные хозяйственные сделки, сотрудничают
с «рисковыми» СПД, соблюдена и в 2012 году. Количество проверок
таких предприятий в текущем году уменьшилось вдвое. По результатам этих проверок доначислено почти 700 тыс.грн. налогов, в том
числе налога на прибыль - 549 тыс.грн и налога на добавленную стоимость – 148 тыс.грн. (ПІК - Південна інформаційна Компанія (http://
pik.ua/news/url/hersonskie_nalogoviki_suschestvenno_sokratili_
proverki_predprijatij _s_inostrannymi_investitsijami). – 2012. – 16.10).
\
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Индекс инвестиционной привлекательности Украины, рассчитываемый Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), в третьем квартале
упал на 0,5 бала до 2,14 из пяти возможных. Это самый низкий показатель за всю историю исследования с 2008 года. Об этом идет речь в
пресс-релизе ассоциации.
По мнению 103 опрошенных топ-менеджеров компаний-членов
ЕБА, основные проблемы в стране все те же – фискальное давление,
коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов.
70% опрошенных не видят вообще никаких изменений в лучшую
сторону.
«Снижение показателей индекса в третьем квартале этого года
отражает замедление темпов роста в промышленном, аграрном и
строительном секторах. Положительную динамику показывает пока
только рынок внутренних потребительских товаров», – отмечает
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президент ЕБА Томаш Фиала. В то же время в ЕБА надеются, что
после выборов ситуация улучшится (Левый берег (http://economics.
lb.ua/state/2012/10/04/173202_ukraina_ustanovila_rekord.html). – 2012. –
04.10).
***
Отделом внутренней безопасности при ГНС в Донецкой
области с начала текущего года проведены 1152 профилактических мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С целью профилактики, выявления и прекращения правонарушений в сфере налогообложения, а также устранения причин и следствий коррупционных проявлений проведено 117 служебных расследований и проверок относительно неправомерных действий работников, вынесено 38 представлений руководителям структурных подразделений ГНС области, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 работников. Кроме того,
с начала года освобождено 8 лиц, какие отнесены к группе «риска».
В рамках противодействия преступности, по материалам отдела
внутренней безопасности относительно работников ОГНС и по фактам совершения ими преступлений возбуждено 11 уголовных дел.
По результатам судебного разбирательства дел в текущем году
привлечены к уголовной ответственности 3 человека.
Скажем, 28.09.12 прокуратурой по материалам ОВБ при ГНС в
Донецкой области возбуждены два уголовных дела в отношении главного государственного налогового ревизора-инспектора.
Она, злоупотребляя служебным положением, имея информацию о
незаконности формирования налогового кредита СХД «К» по взаимоотношениям с ЧП «Ф», в акте документальной проверки не отобразила выявленные нарушения и не начислила налоговые обязательства
по НДС на сумму более 100 тыс. грн.
«Государственная налоговая служба Украины разрабатывает и
внедряет более эффективную, скоординированную практику противодействия коррупции и должностным преступлениям на новых
концептуальных принципах, – отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко. – Сущность ее заключается в максимальном использовании имеющегося в системе органов ГНС антикоррупционного потенциала за счет целеустремленной концентрации и координации усилий» (Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/
details/188815/). – 2012. – 23.10).
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***
Прокуратура Донецької області захищає права суб’єктів господарювання.
Наразі в органах влади та державного контролю регіону проведено низку перевірок, за результатами яких внесено 53 документи
реагування та ініційовано питання щодо притягнення до відповідальності 49 посадових осіб.
«Дотримання вимог законодавства щодо захисту прав підприємців перевірялось в обласному управлінні Держтехногенбезпеки,
дозвільних центрах, інспекції Державного архітектурно-будівельного
контролю в Донецькій області, управлінні Держгірпромнагляду, Державній екологічній інспекції, санітарно-епідеміологічних станціях,
сільських та селищних радах, тощо», – повідомив начальник відділу
захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури області Віталій Трофімчук.
Так, у рамках перевірок в управлінні Держтехногенбезпеки встановлено, що у порушення діючого законодавства при видачі дозволів
на початок роботи підприємства мають місце факти вимоги документів, не передбачених встановленими нормами. В той же час, допускаються випадки видачі дозволів при відсутності усіх документів.
Крім того, органи прокуратури своєчасно реагують на незаконні
дії службових осіб дозвільних органів. Так, наприклад, Красноармійським міжрайонним прокурором за результатами перевірки, проведеної у міському управлінні Держтехногенбезпеки, порушено кримінальну справу стосовно посадової особи. Чиновник вимагав кошти
у сумі 4 500 гривень з приватного підприємця за незастосування
заходів адміністративного впливу за можливі порушення, виявлені
під час проведених на підприємствах перевірок. Кримінальну справу
порушено за признаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК
України. Ведеться слідство.
В інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю
в Донецькій області встановлено факти безпідставного проведення
позапланових перевірок підприємців. За результатами перевірки прокуратурою внесено подання начальнику інспекції.
Грубі порушення порядку проведення планових та позапланових
перевірок встановлено у територіальному управлінні Держгірпромнагляду. У Макіївській інспекції, прокуратурою області опротестовані
накази начальника інспекції щодо призначення перевірок суб’єктів
господарювання у поточному місяці.
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У Державній екологічній інспекції у Донецькій області встановлені випадки незаконного включення до плану перевірок суб’єктів
господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та не займаються діяльністю, віднесеною до високого ступеню
ризику. За результатами розгляду подання, внесеного прокуратурою
області, винних осіб притягнуто до відповідальності.
Чисельні порушення дозвільного законодавства виявлено прокурорами у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Встановлено, що сільськими та селищними
радами не дотримуються вимоги діючого законодавства, в тому числі
щодо набуття та реалізації права суб’єктами господарювання на
користування землею.
На даний час перевірки тривають (Прокуратура Донецької
області (http://www.don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=111765) – 2012. – 24.09).
***
Как сообщили КИДу в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в текущем году прокурорскими проверками охвачено 70% органов государственного контроля региона. В результате проведенных проверок по результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к ответственности привлечено 49
должностных лиц органов государственного контроля, 19 из которых
- органов внутренних дел. В частности, в ходе проверок, проведенных
в ОВД, прокуратурой выявлены факты грубого нарушения прав предпринимателей, которые связаны с незаконными проверками их деятельности. Установлены случаи, когда проверки проводились безосновательно, с превышением предоставленной органам внутренних дел
компетенции, при организации проверок не соблюдалось действующее законодательство, предпринимателям не сообщались результаты
проведенных проверок.
Вследствие этого, прокуратурой области направлено представление на имя начальника ГУМВД Украины в Донецкой области с требованием принять меры реагирования к нарушителям. По результатам
рассмотрения представления, к дисциплинарной ответственности
привлечены должностные лица Главного управления и руководители
территориальных органов внутренних дел.
В настоящее время работа по защите прав предпринимателей в
части снижения давления на деятельность малого и среднего бизнеса
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продолжается (КИД (http://zadonbass.org/news/crime/message_57542).
– 2012. – 17.10).
***
На митинг против закрытия рынка вышли предприниматели
и постоянные покупатели мариупольского рынка «Солнечный».
Инициативная группа по главе с частным предпринимателем Ольгой Давыдулиной неоднократно обращалась к руководителям города: «Никто нам не дал внятного ответа, что будет с нашими
местами».
На митинге выступали предприниматели. Необходимую отмену
предписания они объясняли тем, что в противном случае они просто
лишатся рабочего места и средств к существованию.
Покупатели также против закрытия рынка. Сотни покупателей
поддерживают митингующих предпринимателей и собирают подписи против закрытия рынка. Люди не готовы ездить за продуктами
на другие рынки.
Также в поддержку митингующих выступил председатель общества инвалидов Николай Киор: «Точно знаю, что многие инвалиды
1 и 2 групп покупают все здесь. Мы неоднократно проводили здесь
проверки – с уверенностью могу сказать, что это редкий рынок, где
практически нет облегченных гирь».
Руководство рынка получило предписание с требованием освободить землю. В ответ руководство подали в суд на отдел земельных
ресурсов, о незаконно составленном предписании и актах, которые
противоречат действующему законодательству.
По завершению митинга было составлено обращение к депутатам
городского совета и городскому голове, в котором предприниматели
требуют дать возможность выжить в сложной экономической ситуации. Его подписало более 523 присутствующих (ХайВей (http://h.ua/
story/363775/). – 2012. – 27.09).
***
В Житомире сотрудники СБУ задержали на взятке одного
из руководителей областной Государственной налоговой
инспекции.
Чиновник требовал и получил взятку от директора одного из
местных обществ с ограниченной ответственностью с иностранными
инвестициями города.
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Установлено, что в сентябре-октябре 2012 года при проведении плановой выездной документальной проверки финансово-хозяйственной
деятельности этого ООО налоговиками было выявлено ряд нарушений требований действующего законодательства, за что общество
должно уплатить штрафные санкции и начисления на сумму свыше
500 тысяч гривен.
При уменьшении размера штрафных начислений почти вдвое – до
279 тысяч гривен – должностное лицо налоговой инспекции Житомира требовало у директора ООО взятку в размере 50 тысяч гривен.
9 октября сотрудники СБУ задержали взяточницу сразу после
получения этой суммы в помещении бизнес-центра Житомира. По
материалам СБУ прокуратурой Житомирской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам совершения им преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК (получение взятки, совмещенного с вымогательством, служебным лицом,
занимающим ответственное положение) (Левый берег (http://lb.ua/
news/2012/10/10/173989_zhitomire_sbu_ulichila_nalogovika.html).
–
2012. – 101.10).
***
Предприниматели Запорожской области снова жалуются
власти на инспекцию по вопросам защиты прав потребителей
области. Как сообщает управление по делам прессы и информации
Запорожской ОГА, по этому поводу 19 октября заместитель председателя областной государственной администрации Петр Гончарук провел заседание областного координационного совета по вопросам развития предпринимательства. Первым в повестке дня стояло
обсуждение проблемы правового применения Закона Украины от 22
сентября 2011 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и
стимулирования продажи табачных изделий». Но были внесены
коррективы, и главной стала тема, по убеждению предпринимателей области, неудовлетворительной работы инспекции по вопросам
защиты прав потребителей в Запорожской области.
По словам генерального директора Государственной организации «Региональный фонд поддержки предпринимательства в Запорожской области» Владимира Степаненко, совместно с контролирующими и правоохранительными органами, а также органами власти,
фонд должен проводить семинары для субъектов предприниматель58
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ской деятельности, в том числе об изменениях в законодательстве. За
девять месяцев текущего года в области прошло 63 таких семинара,
подавляющее большинство касалось налогового законодательства и
института труда.
– В середине сентября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи
табачных изделий», но ни семинара по данной теме еще не произошло.
В наших планах – провести его в течение ближайших двух недель, –
отметил Владимир Степаненко.
По словам предпринимателей, именно потому что они не
ознакомлены с изменениями, которые предусматривает этот закон,
они не знают, каким образом должны проводиться проверки. Согласно
закону, его соблюдение контролирует шесть структур, но проблемы
начали возникать только с одной, а именно – с инспекцией по вопросам защиты прав потребителей в Запорожской области.
– Нас, предпринимателей, очень интересует, каким образом контролирующие и правоохранительные органы будут контролировать
исполнение закона. Хотя проверки еще должны проводиться, нам не
были предоставлены никакие разъяснения относительно изменений в
законодательстве, мы получаем звонки от предпринимателей о том,
что проверки по данному вопросу начались, и закрывать глаза на имеющиеся недостатки предлагается незаконным путем. Такие предложения поступают только от инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Запорожской области. К тому же, инспекторы приходят к
субъектам предпринимательской деятельности без каких-либо документов и распоряжений и убеждают, что для проверки им достаточно
лишь удостоверения, – сообщила председатель правления Запорожской городской общественной организации «Профессиональный
союз предпринимателей» Таисия Мельниченко.
Петр Гончарук заверил предпринимателей: если они столкнулись с
фактами нарушения законодательства со стороны представителей органов власти, правоохранительных или контролирующих органов, это
необходимо фиксировать и сообщать о них в облгосадминистрацию.
– Мы, как представители областной исполнительной власти,
должны опираться на факты. Поэтому у меня большая просьба ко
всем субъектам предпринимательской деятельности: о всех нарушениях сообщайте нам, пишите обращение, и тогда мы сможем вмешиваться, – подчеркнул Петр Гончарук.
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И.о. начальника инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Запорожской области Леонид Собакарь, в свою очередь,
утверждает, что никакой проверки относительно принятых изменений в области рекламы не было. Кроме того, чиновник отмечает,
что на этой неделе в Запорожье проводятся семинары, посвященные
разъяснению внесенных изменений в законодательство, хотя сами
предприниматели о них не знают.
По итогам заседания принято решение отправить в инспекцию
два запроса. Первый – относительно права инспекторов проводить
проверки только на основании удостоверения, без наличия соответствующих распоряжений относительно плановых или внеплановых
проверок, второй – о семинарах, которые якобы проводились и будут
проводиться в ближайшее время с указанием даты, времени и места
их проведения (РепортерUA (http://reporter-ua.com/2012/10/22/petrgoncharuk-oblastnaya-vlast-na-zashite-interesov-predprinimateley). –
2012. – 22.10).
***
Прокуратура Хортицкого района Запорожья в ходе проверок
по предупреждению и недопущению незаконного вмешательства
в предпринимательскую деятельность выявила ряд нарушений
со стороны контролирующих органов. Типичными из них являются нарушения периодичности проведения плановых мероприятий, проведение их без наличия соответствующих направлений и в
неопределенные сроки.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области,
по результатам проверок к нарушителям внесены представления.
Так, трех лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Среди них милиционер, который без достаточных оснований, предусмотренных действующим законодательством, осуществил проверку предпринимательской деятельности по реализации печатных изданий, а также должностные лица районной СЭС,
которые в установленный законом период проверили 6 предприятий
дважды вместо одного раза. Также в прокуратуре напомнили, что с
целью исключения случаев незаконного вмешательства контролирующих органов в деятельность субъектов хозяйствования в органах прокуратуры действует «горячая линия» (РепортерUA ( http://
reporter-ua.com/2012/10/18/zaporozhskaya-prokuratura-stala-nazashchitu-predprinimatelei-narushitelei-privlekli-k-ot). – 2012. – 18.10).
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***
Необоснованные проверки, не корректное относительно закона
поведение – такие жалобы предпринимателей на действия сотрудников инспекции по защите прав потребителей Запорожской области
носят довольно распространенный характер. Вопрос взаимоотношений между предпринимателями и чиновниками из вышеназванной
организации рассматривался на заседании Координационного совета по
развитию предпринимательства в Запорожской ОГА.
В присутствии руководителей области владельцы магазинов,
кафе и тому подобных учреждений сетовали на внезапные проверки,
которыми представители инспекции по защите прав потребителя
третируют местный бизнес. В частности, владелец запорожского
кафе «Уик-энд» сообщил, что намедни в его заведении появились
проверяющие из вышеназванной организации и требовали от бизнесмена документы, связанные с функционированием его кафе. Однако
сами, кроме удостоверений сотрудников инспекции, больше не
смогли предъявить ни одного документа, которые давали бы права
на проверку – ни приказа сверху за подписью главного, ни мотивов
проверки, ни оснований. Учитывая, что господа проверяющие совершили безосновательную попытку «прошерстить» кафе и напоролись
на принципиально настроенного предпринимателя, им пришлось
уйти ни с чем. Напомним, своим распоряжением руководство страны
запретило контролирующим и проверяющим службам докучать предпринимательству необоснованными внеочередными проверками.
Интересная реакция, которую проявил присутствовавший на
координационном совете заместитель начальника инспекции господин Собокарь на выступления предпринимателей. По окончании заседания чиновник отвел в сторонку владельца «Уик-энда» и сообщил,
что … в ближайшее время инспекция обеспечит ему полную комплексную проверку – с прокуратурой, санстанцией и прочими службами.
Возмущенные поведением чиновника предприниматели тут же
сообщили о факте запугивания проверками заместителю губернатора Запорожской области Петру Гончаруку. Тот рекомендовал бизнесменам написать письмо на имя руководителя ОГА Александра
Пеклушенко.
Запорожский губернатор уже не раз гневился в адрес выше названной инспекции. В частности, в конце июня сего года во время совещания губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко с
активом Токмакского района представитель малого бизнеса Токмака
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Оксана Компаниец обвинила областную инспекцию по защите прав
потребителей в фактическом вымогательстве средств у предпринимателей города. При последней проверке инспектора в добровольнопринудительной форме предлагали бизнесменам заключить договор
о сотрудничестве с некой общественной организацией, на счета которой предприниматели должны платить 100 гривен в месяц. В ответ
на жалобы бизнесменов Пеклушенко потребовал от подчиненных
вызвать начальника Запорожской областной инспекции по защите
прав потребителей Дмитрия Сухинина на аппаратное совещание…
(Голос Запорожья (http://golos.zp.ua/zaporizhzhja/5174-chinovnikiinspekcii-po-zaschite-prav-potrebiteley-straschayut-nepokladistyhpredprinimateley-kompleksnymi-proverkami.html). – 2012. – 19.10).
***
Запорожская прокуратура проверила проверяющих. Проверки проходили без наличия соответствующих документов и в
неопределенные сроки.
По результатам прокуратура района привлекла троих проверяющих к дисциплинарной ответственности. В их числе правоохранитель,
который без достаточных оснований, предусмотренных действующим
законодательством, осуществил проверку предпринимательской деятельности по реализации печатных изданий. Также к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица районной СЭС,
которые за установленный законом период проверили 6 предприятий
дважды, вместо одного раза, сообщает прокуратура области.
С целью исключить незаконное вмешательство органов контроля
в деятельность субъектов хозяйствования, в прокуратурах области,
города и районов действует «горячая линия».
061-233-41-49 - прокуратура области.
061-233-60-45 - прокуратура г. Запорожье
061-764-28-55 - прокуратура Жовтневого района г. Запорожье
061-236-64-32, 061-236-64-33 - прокуратура Заводского района
г. Запорожье
061-96-16-13 - прокуратура Коммунарского района г. Запорожье
061-236-80-70, 061-236-47-49 - Прокуратура Ленинского района
г. Запорожье
061-34-53-07 - прокуратура Орджоникидзевского района г. Запорожье
061-283-75-62 - прокуратура Хортицкого района г. Запорожье
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061-65-01-44 - прокуратура Шевченковского района г. Запорожье (Голос Запорожья (http://golos.zp.ua/news/5160-prokuraturaproverila-proveryayuschih.html). – 2012. – 19.10).
***
Прокуратурой Хортицкого района г. Запорожье в ходе проверок
по предупреждению и недопущению незаконного вмешательства
в предпринимательскую деятельность выявлен ряд нарушений со
стороны контролирующих органов.
Типичными из них являются нарушения периодичности проведения плановых мероприятий, проведение их без наличия соответствующих направлений и в неопределенные сроки.
Три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Среди них правоохранитель, который без достаточных оснований,
предусмотренных действующим законодательством, осуществил проверку предпринимательской деятельности по реализации печатных
изданий, а также должностные лица районной СЭС, которые за
установленный законом период проверили 6 предприятий дважды,
вместо одного раза.
С целью исключения случаев незаконного вмешательства контролирующих органов в деятельность субъектов хозяйствования, в
органах прокуратуры действует «горячая линия» (Мелитопольские
ведомости (www.mv.org.ua/?news=38956). – 2012. – 18.10).
***
Крымские налоговики под надуманным предлогом блокируют
регистрацию новых кассовых аппаратов, которые предприятие
«Крымавтотранс» собирается использовать на автостанциях
полуострова. Действия налоговой ведут к тому, что значительная часть доходов от пассажироперевозок вскоре может оказаться в
«тени». Об этом «Новому Региону» заявил юрист «Крымавтотранса»
Виталий Никитин.
По его словам, предприятие еще с 2011 года пытается обновить свои
переносные кассовые аппараты, или, так называемые РРО (регистраторы
расчетных операций), которые используются для обилечивания пассажиров в салонах междугородних автобусов. Отказ налоговиков зарегистрировать технику в установленном законом порядке стал причиной иска, который транспортники уже подали в суд. «Мы закупили 183
новых кассовых аппарата, технически более совершенных. Они будут
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использоваться на допосадке пассажиров. Стационарные аппараты
стоят в кассах, а с помощью миниатюрных переносных обилечивают пассажиров в салоне автобуса. Существует порядок регистрации такой техники. Мы все необходимые документы, согласно этого
порядка, передали налоговикам. А они, вместо того, чтобы убедиться,
что по перечню все необходимые документы есть, подняли договор
аренды (у нас автостанции арендованные), сделали запрос в БТИ и
говорят, что за арендодателем, у которого мы арендуем автостанцию,
право собственности не зарегистрировано. И на этих надуманных
основаниях отказывают нам в регистрации РРО…
А налоговики, по сути, превышают полномочия – они дают правовую оценку сделке между нами и нашим партнером по аренде автостанции, что, конечно же, не предусмотрено ни порядком регистрации кассовых аппаратов, ни полномочиями налоговиков. Если они
сомневаются в сделке, то вправе обратиться с иском в суд о расторжении договора аренды. Но у них, как минимум, должно быть на руках
решение суда о признании сделки недействительной…», – сообщил
Никитин.
…«Что такое РРО, объяснять не надо – вся наличка, которая проходит через автостанции, идет «в белую». Мы ежедневно подаем в
налоговую отчет об использовании РРО, и они весь наш вал видят.
Естественно, что с этих денег и начисляются налоги. Мы платим свою
долю, платят и перевозчики. В связи с тем, что мы не сможем обилечивать пассажиров в салонах автобусов, мы будем работать только
через кассу. А тех, кто работает на допосадке, придется увольнять. К
чему это приведет? Приведет к тому, что контролировать и продавать
билеты на площади автостанции будет некому… Если водитель не
является субъектом предпринимательской деятельности, он в такой
ситуации будет просто класть деньги себе в карман, обворовывая и
бюджет и хозяина фирмы-перевозчика…», – пояснил юрист.
…В то же время, он не стал делать однозначных выводов о причинах, по которым налоговики заняли нынешнюю позицию. При
этом Никитин отметил, что отсутствие переносных кассовых аппаратов на автостанциях выгодно нелегальным перевозчикам, а в целом
проблемы «Крымавтотранса» на руку тем, кто хотел бы контролировать этот бизнес.
«… Но в целом, регистрация РРО, это только одна наша проблема.
…12 сентября после завершения рабочего дня нас посетили 14 человек
из налоговой милиции, которые без всякого ордера ходили по помеще64
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ниям и что-то искали. До сих пор не можем добиться ответа, что это
было. К нам приходят из контролирующих органов люди и удивляются: а чего вы возмущаетесь, у вас же ничего не украли?...», – отметил Никитин (Новый Регион (http://www.nr2.ru/crimea/408386.html).
– 2012. – 16.10).
***
Прокуратурою м. Севастополя проведена перевірка додержання Інспекцією по захисту прав споживачів законодавства про
контроль у сфері господарської діяльності.
Встановлені факти проведення фахівцями інспекції перевірок
суб'єктів господарювання, не зазначених у плані або поза визначених
планом термінів. В окремих випадках перевірки проводяться безпідставно, за результатами не завжди складаються приписи, незаконно
розширюється предмет перевірки.
Прокуратурою міста внесено припис із вимогою усунути порушення закону і притягнути до відповідальності винних посадових
осіб (Прокуратура міста Севастополя (http://www.sev.gp.gov.ua/ua/
news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=111783). – 2012. –
25.09).
***
Борьба за места на рынке: торговцы против стихийщиков.
Предпринимательский бунт. Работники торгового комплекса
«Московский» в Симферополе не хотят дальше мириться со стихийной торговлей. Обращения сотрудников рынка к городской власти
результатов не дали. И люди вышли на акцию протеста (Телерадиокомпания «Черноморская» (http://www.blacksea.tv/news/borba-zamesta-na-rinke-torgovci-protiv-stihiishikov). – 2012. – 02.10).
***
У Львові підприємці проведуть форум проти незаконних податкових зобов’язань. Львівські адвокати, бізнесмени та представники громадських об’єднань скликають форум на захист своїх прав.
Йдеться про лист Вищого адміністративного суду України, який
фактично дозволив податківцям накладати непідйомні для бізнесу
штрафи і блокувати ділові операції.
Як зазначають юристи, цей документ (від 02.06.2011 р. № 742/11/1311) суперечить Конституції і Цивільному кодексу України, де передба65
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чено, що господарську операцію може визнати нереальною виключно
окреме рішення суду…
Аби відстояти власні права, бізнесмени змушені звертатись до
суду та доводити фіскальним органам, що дійсно займаються власною
справою, а не симулюють діяльність. Тобто, податківці не заперечують, що бізнес працює, але стверджують, що операції проводять через
неіснуючі фірми, відмиваючи у такий спосіб кошти.
Львівські адвокати, бізнесмени та представники громадських
об’єднань не бажають миритися з таким беззаконням. Організатори
форуму: Громадська організація «Громадський осуд», Львівський осередок Всеукраїнської організації «Молодь проти корупції» за сприяння ТзОВ «Юридична консалтингова фірма «Дока Плюс» і «Галицької консалтингової компанії».
Планується, що на зібранні буде висловлено громадську позицію
щодо невідповідності листа Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 р. № 742/11/13-11 нормам Цивільного кодексу України в частині порядку визнання правочинів недійсними. Також учасники скерують звернення до Вищого адміністративного суду України
та Державної податкової служби України із проханням усунути вказану проблему (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/10/18/374174). – 2012. – 18.10).
***
Близько трьох десятків підприємців Кременецького ринку
намагалися пікетувати сесію Тернопільської обласної ради, вимагаючи захисту від свавілля місцевих чиновників, які на місці базару,
розташованого у центрі Кременця, планують побудувати “Ринок
майбутнього”, аналогів якому нема в Україні.
– Протягом півроку у нас конфліктна ситуація з адміністрацією
ринку, – розповідає підприємець Марія Зажерей. – Земельна ділянка,
на якій розташований ринок, внесена до статутного фонду новоствореного підприємства “Крекор”. На ній фірма має намір провести
будівництво. Що то буде, нам не говорять. Гарантій повернення назад
нам ніхто не дає.
Натомість продавцям запропонували земельну ділянку, обнесену
колючим дротом, яку в народі прозвали “гетто”. Згодом під тиском
громади його знесли. Отже, підприємці Кременецького ринку не впевнені, що не залишаться на вулиці. Під обласну раду підприємці при66

Безпека підприємництва, 2012, № 5

Порушення прав підприємців

їхали у відчаї, адже всі районні і міські інстанції пройшли без успіху.
Скаржаться підприємці і на жахливий санітарний стан ринку. За словами пікетувальників, з 2005-го року за вказівкою управління економіки ОДА базар відвідували різні комісії, які вимагали відремонтувати ринок. Не виконуються жодні приписи ветеринарної служби.
Продавці припускають, що ринок навмисне довели до такого стану,
аби зі спокійною совістю закрити. За день торгівлі підприємці сплачують 12-18 гривень за місце. Свого часу вони готові були самотужки
реконструювати ринок, однак цього їм не дозволили.
– Є проект перебудови ринку, який розпочали ще у 2003-му, –
додає Марія Зажерей. – Ми хочемо, щоб цей проект відновили.
Місцеві чиновники посилаються на те, що ринок у центрі міста
псує його обличчя. Підприємці контраргументують, що подібні ринки
є у центрі Львова і Києва, тож, цивілізована торгівля не заважає розвитку європейських міст.
Ринок у Кременці, як і у решті українських райцентрів, дає
чимало робочих місць. Зокрема, тут працює 150 продавців. За твердженням чиновників, будівництво торгівельно-розважального центру має збільшити кількість робочих місць, яких у Кременці практично нема. За останньою інформацією Кременецького міськрайонного центру зайнятості, рівень безробіття в районі зростає, тож, чи
не поповнять підприємці армію безробітних, залишається відкритим
питанням (Новинний портал «Погляд» (http://poglyad.te.ua/podii/
kremenchany-zi-svojeyu-problemoyu-pidut-azh-do-verhovnoji-rady/). –
2012. – 03.10).
***
У Трускавці близько 300 чоловік, які здійснюють підприємницьку діяльність в курортну парку на бульварі Торосевача, вийшли
на мирне народне зібрання з вимогою до міської влади зберегти їх
робочі місця.
На народне зібрання вишли екскурсоводи, художники, фотографи, транспортники, музиканти, щоб захисти своє право на вільне
підприємництво. Люди тримали плакати «Мер! Не знищуй підприємців!». Основною вимогою мітингуючих було легалізувати місце праці
у відповідності до Закону України про курорти та Закону України
про туризм. Та видати на руки відповідне рішення про дозвіл роботи
на бульварі Торосевича. Позбавляючи основного місця праці, міська
влада таким чином порушує трудові права на здійснення підприєм67
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ницької діяльності. Трускавецька влада називає переміщення туроператорів заходами у рамках благоустрою міст. Два тижня було встановлена двометрова паркана огорожа, де немає жодних написів що проводиться і в які терміни завершиться, – йшлося на народному зібранні.
Згідно припису міської ради, підприємницька діяльність у
курортному парку якимось чином перешкоджає мінеральним джерелам міста. Підприємці за два роки конфлікту між міською владою два
рази зверталися до суду і обидва рази правосуддя було на боці підприємців.
Також перед мітингуючими виступила гостя міста курорту, яка
звертаючись до міського голови Трускавця Руслана Козира, закликала
не знищувати підприємців.
«Просимо легалізувати наше місце праці у відповідності до попередніх розпоряджень, адже, як наша діяльність жодним чином не
впливає на формування джерела Нафтуся. Бульвар Торосевича є основним місцем нашої діяльності, бо так склалося історично з часів заснування курорту про що свідчать численні документальні джерела. Ми,
як суб’єкти підприємницької діяльності, вносимо кошти до міського
бюджету, ми наповнюємо міський бюджет, тому незрозуміла позиція міської ради, міського голови, членів міськвиконкому та секретаря ради щодо позбавлення нас цих місць, і ми вважаємо, що порушується наше трудове право на отримання доходу. Ми захищаємо свої
права та право на здійснення підприємницької діяльності, саме в цій
сфері туризму і на цьому місці», – сказано у резолюції, яка була прийнята на мітингу (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/09/24/370029). – 2012. – 24.09).
***
В Херсонской области уволено 7 налоговиков за нарушение законов. Податківці Херсонської області пильнують свої лави.
З початку року за порушення чинного законодавства звільнено 7
податківців. Ще до 32 осіб вжиті дисциплінарні заходи, 19 працівникам податкової служби області винесені офіційні застереження про
недопущення вчинення протиправних дій. Про це повідомив начальник відділу внутрішньої безпеки при ДПС у Херсонській області
ДПС України Олексій Авласенко.
За даними матеріалами органами прокуратури порушено 1 кримінальну справу за ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).
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Відносно співробітника ГВПМ ДПІ у м. Нова Каховка, який вимагав та отримав від підприємця незаконну грошову винагороду у сумі
11 тис.грн. за невжиття заходів реагування щодо здійснення останнім забороненого виду діяльності у сфері грального бізнесу, слідчим
прокуратури перекваліфіковано злочин із ст.190 КК України (шахрайство) на ч.3 ст.368 КК України (хабарництво) («ПІК - Південна інформаційна Компанія» (http://pik.ua/news/url/v_hersonskoj _oblasti_
uvoleno_7_nalogovikov_za_narushenie_zakonov). – 2012. – 16.10).
***
Бунт на одесском «7-м километре»: Подоплека, Причины,
Следствия.
В Одессе бунтуют торговцы с промрынка «7-й километр». Причиной возмущения стала грядущая реконструкция «Мылки» – обширной торговой площадки на рынке. Одесситы уверяют, что в результате
строительства новых павильонов десятки предпринимателей лишатся
рабочих мест.
По словам предпринимателя Светланы З., реконструкцию «Мылки»
затеяли лишь для того, чтобы выбить из хозяев мелких торговых палаток побольше денег. «Мы платим официальную аренду рынку – 120 грн
в месяц за кв. м. Площадь палатки – 4–6 кв. м, – подсчитывает предприниматель.– Плюс к этому мы вынуждены платить и тем, кто когда-то
первый поставил на этих местах торговые точки… Неофициально
отдаем от $1 тыс. в месяц». По словам одесситки, вместо небольших
палаток на «Мылке» планируют поставить павильоны попросторнее,
что увеличит официальную плату в 2—3 раза.
Также торговцы боятся, что на реконструированной площадке
мест на всех не хватит. «Сейчас должны убрать больше 100 палаток.
Половине предложат идти торговать на непроходные места, куда
покупатели не идут. Остальным повысят в два раза плату за аренду»,
– рассказал другой продавец. Недовольны предприниматели и тем,
что вынужденный простой из-за реконструкции рынка (займет около
двух недель) больно ударит по их бизнесу – почти все торгуют товарами, взятыми на кредитные деньги.
Директор промрынка «Авангард» Анатолий Берладин утверждает, что торговцы с «Мылки» переживают зря. «Тем предпринимателям, на местах которых поставят новые павильоны, предоставят
другие точки на рынке –никто не будет обижен, – уверяет Берладин.
– Торгующих проинформировали о будущей реконструкции давно,
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она была запланирована еще в 2008-м. Сейчас на «Мылке» 2 тыс.
торговых мест. Владельцы палаток заключали временные договора
аренды с администрацией. В этом году рынок проверили сотрудники
облМЧС и выдали заключение: на «Мылке» пожароопасные условия,
над каждой палаткой висит электропроводка. Поэтому откладывать
реконструкцию нельзя». Он добавил, что поставят лишь 38 новых
роллетных павильонов. Остальные палатки сносить не будут (ИА
«Репортер» (http://www.reporter.com.ua/news/8zq/). – 2012. – 16.10).
***
Одесские предприниматели продолжают свою акцию протеста под стенами облгосадминистрации, требуя у властей передать все рынки города в коммунальную собственность.
А всего лишь несколько дней назад в этом городке из 17 палаток
побывал вице-премьер - министр соцполитики Сергей Тигипко...
…В общении же с журналистами Сергей Тигипко признался, что
получил мощный «заряд бодрости» от встречи с одесситами.
…По его словам, в проблемах «Привоза» стоит винить прошлую
местную власть – именно она в 2010 году передала рынок в частные
руки. Сергей Тигипко заявил, что выступает за возвращение предприятия в коммунальную собственность, и надеется на справедливое решение суда. «К вам приезжала прокуратура. Пробовали разобраться с беспределом на рынке. Прокуратура подала протест против
приватизации, проиграла его. Сейчас подала на апелляцию. Буду
встречаться и думать, как дальше двигаться, если и там проиграем.
Для меня самый главный вопрос – о людях, которые там работают…»,
– подчеркнул Тигипко.
После осмотра рынка высокий гость поехал на встречу с предпринимателями со всех регионов Украины, которые собрались, чтобы
обсудить законопроект, регулирующий работу розничных рынков,
подготовленный под его же руководством.
Свою задачу вице-премьер видит в том, чтобы защитить интересы
рыночников именно на самом высоком уровне – законодательном.
…Основные моменты, которые закладывают в документ, такие.
Кабинет министров будет утверждать форму договора между администрацией рынка и работниками. Договора будут подписывать на
длительные сроки. В законопроекте пропишут формулу расчета
арендной платы, какие дополнительные платежи можно взимать с
торговцев, а какие – нет.
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…Что же касается, собственно, акции протеста палаточного
городка, который возник под стенами Одесской облгосадиминистрации еще 1 октября нынешнего года, то представители общественного
проекта «Штаб предпринимателей рынков Одесской области» передали Сергею Тигипко заявление, в котором говориться: «Все попытки
территориальной громады ввести в правовое поле решение вопросов
на рынках Одесской области наталкиваются на бездействие и саботаж руководителей государственных и правоохранительных органов,
судов и местного самоуправления…
Для взятия этого вопроса под общественный контроль громады
был создан общественный проект «Штаб предпринимателей рынков
Одесской области». Целью этого проекта стало изучение ситуации
вокруг рынков и вынесение предложений для создания территориальной громадой рекомендаций по решению этих вопросов».
Далее в заявление следует, что Штаб предпринимателей рынков
для реализации своих конституционных прав решил выработать
общие и частные требования по каждому рынку, представители которого входят в состав данного общественного проекта.
1 октября 2012 года было проведено собрание участников проекта,
где была выработана Резолюция. Она была передана председателю
одесской облгосадминистрации Эдуарду Матвийчуку и городскому
голове Алексею Костусеву. А на основании этой Резолюции и сложившейся в Одесской области острой ситуации штаб обратился к Сергею
Тигипко с предложением обратиться к Президенту Украины Виктору
Януковичу и инициировать выездное заседание Совета Национальной
Безопасности Украины в Одессе (Эхо (http://eho-ua.com/2012/10/15/
ne_bojjtes_vy _stoite_na_pravilnykh_pozicijakh.html). – 2012. – 15.10).
***
Предприниматели рынка «Черемушки» обеспокоены судьбой
своего рынка. Об этом рассказал журналистам представитель профсоюза рынка Геннадий Кучеренко. По словам общественника, администрация рынка устанавливает такие размеры поборов, что рынок
становится не конкурентоспособным. На рынке ходят слухи, что
«Черемушки» хотят продать и построить супермаркет», – отметил он.
Г. Кучеренко добавил, что рынок частный, потому управы на его
владельцев найти не могут. «На рынке все меньше людей. Люди переезжают на другие рынки «Киевский» и «Южный», где цены ниже»,
– посетовал Г. Кучеренко.
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По информации одесских правозащитников девять коммунальных
рынков в Одессе вывели из коммунальной собственности незаконно.
Прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело по
факту незаконного отчуждения коммунальной собственности, одесского рынка «Привоз», по ст. 191 ч.5 УК, присвоение чужого имущества в особо крупных размерах. По материалам пресс-службы
облпрокуратуры ущерб городу составил 127 млн грн. (Репортер
(http://www.reporter.com.ua/news/gcw/). – 2012. - 11.09).
***
В противостоянии между предпринимателем и «Севастопольэнерго» побеждает тот, за кем правда.
История о наездах «Севастопольэнерго» на хозяйку парикмахерского салона «Водолей» Елену Шастун приобрела неожиданный
поворот. Монополист пошел на попятную и, как минимум, решил за
свой счет исправить недоделки и заменить испорченное имущество
предпринимателя.
8 октября в парикмахерскую прибыл электрик «Севастопольэнерго»,
который сообщил, что будет менять искореженную переднюю панель
щитка, в котором установлен электросчетчик, на новую.
Вся работа заняла 15 минут… Правда, чтобы объяснить руководству «Севастопольэнерго», что оно не право, пришлось обратиться к
Президенту Украины, подключить министра топлива и энергетики и
инспекцию Энергонадзора, обратиться к народному депутату и сходить на прием к мэру Владимиру Яцубе.
…сейчас готовится иск в хозяйственный суд, в котором
Елена Шастун будет доказывать, что незаконными действиями
«Севастопольэнерго» нанес ей материальный и моральный вред, и
требовать компенсацию с нарушителей (SevNews.info (http://sevnews.
info/rus/view-news/V-protivostoyanii-mezhdu-predprinimatelem-iSevastopolenergo-pobezhdaet-tot-za-kem-pravda/7540). – 2012. – 08.10).
***
Как сообщили в облпрокуратуре Харьковщины, прокуратура
прекратила незаконную проверку сотрудниками Нововодолажской
межрайонной государственной налоговой инспекции одного из
местных предпринимателей.
На днях в прокуратуру поступило сообщение от предпринимателя. Бизнесмен заявлял, что работники налоговой инспекции начали
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фактическую проверку предприятия с нарушением требований статей 80, 81 Налогового кодекса Украины, то есть без оформления документов на начало проверки. В ходе проверки этот факт подтвердился.
По словам прокурора Нововодолажского района Владимира Кретова, налоговики не имели оснований для проведения проверки предпринимателя.
Прокуратура внесла представление по этому факту. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностные лица налоговой были привлечены к дисциплинарной ответственности (Время
(http://timeua.info/181012/66276.html). – 2012. – 18.10).
***
На телефон «Горячей линии» прокуратуры Севастополя пришло сообщение от частного предпринимателя о том, что работники Ленинской администрации оказывают давление на его бизнес.
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
(Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua/2012.9.12/view/34715.html). –
2012. – 12.09).
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***
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 (Надвірнянська правда (http://
pravda.if.ua/news-30745.html). – 2012. – 12.09).
***
Безпідставні перевірки суб’єктів господарювання з боку районного центру зайнятості виявлені прокуратурою Голованівського
району Кіровоградщини.
Реагуючи на повідомлення телефонної «гарячої лінії», прокуратурою проведено перевірку додержання вимог Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» у роботі названої державної структури. Встановлено,
що перевірки суб’єктів господарювання на території району працівниками Голованівського районного центру зайнятості нерідко проводяться безпідставно. Навіть не повідомляють про їх проведення.
Жодному суб’єкту господарювання не було вручено копій документів
з цього приводу. В направленнях на перевірку не вказується ні назва
підприємства, де вона має проводитися, ні перелік питань, що підлягають перевірці тощо. Звертає на себе увагу й факт кількаразової
незаконної перевірки одного й того ж підприємства протягом місяця.
Все це призводить до перешкод у підприємницькій діяльності.
Прокуратурою району внесені подання до Кіровоградського
обласного центру зайнятості та Головного управління ПСЗН Кірово74
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градської обласної державної адміністрації. В цих документах прокурорського реагування, зокрема, міститься вимога поновлення порушених прав приватних підприємців, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб (Вечірня газета (http://www.
vechirka.com.ua/prokuratura-golovan-vskogo-raionu-ponovlyu-pravap-dpri-mc-v). – 2012. – 10.09).
***
До обласної прокуратури зі скаргою на дії працівників інспекції з
питань захисту прав споживачів в області звернулась приватний підприємець, яка здійснює реалізацію продовольчих товарів.
Як повідомляє прокурор відділу прокуратури Полтавської
області Олексій Мамон, прокурорською перевіркою встановлено, що перевірка діяльності зазначеного суб’єкта підприємницької діяльності проведена не уповноваженими працівниками інспекції, а акт перевірки підписаний відповідальною особою, яка на перевірці взагалі не була. Тобто спеціалісти інспекції з питань захисту
прав споживачів допустили порушення вимог Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Як результат – начальнику інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області прокуратурою внесено подання з
вимогою усунути виявлені порушення, причини й умови, що їм сприяють, та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності
(Репортер
(http://reporter.pl.ua/novini/kryminal/8057-prokuraturazahystyla-pryvatnogo-pidpryemtsja-vid-dij-inspektsiyi-z-pytan-zahystuprav-spozhyvachiv). – 2012. – 4.09).
***
Государственная исполнительная служба поставила под удар
работу стратегических керченских портов, безосновательно арестовав технику ООО «ТЭС-терминал» на 1,3 млн гривен.
ОГИС организовал совершенно неожиданную акцию, больше
напоминающую рейдерский захват. Без предупреждения и какихлибо документов исполнительная служба арестовала два тепловоза
«ТЭС-терминала», от которых зависит передвижение грузов и, по
сути, работа портов – рыбного и торгового, где на сегодняшний день
задействовано почти три тысячи человек. Арестованную технику
поставили на прикол...
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В 2010 году эти тепловозы по всем правилам через банк были
куплены «ТЭС-терминалом» у днепропетровской компании ООО
«Евромаркет». До этого тепловозы принадлежали Керченскому стекольному комбинату, который находился в стадии банкротства. И
на тот момент ОГИС согласовал продажу его «недвижимого» имущества, то есть тепловозов ради того, чтобы комбинат выплатил 600
тысяч гривен задолженности по зарплатам. Тем более что на момент
сделки на это имущество арест наложен не был.
Напомним, что работу стратегического керченского предприятия
за год и без того останавливали четырежды.
В результате партнеры рыбного порта, которые давали 85% груза,
сегодня ушли, другие ждут, чем закончится очередной «наезд» на
предприятие. ОГИС никаких вразумительных комментариев не дает
(Крымский телеграфъ (http://ktelegraf.com.ua/3322-rejderskij-prikologisa.html). – 2012. – 27.08).
***
Налоговик в Луганской области получил наказание в виде 5 лет
лишения свободы с испытательным сроком 3 года за неоднократное получение взяток. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Вступил в силу приговор суда в отношении чиновника Государственной налоговой инспекции и местного жителя, которые разработали и использовали криминальную схему получения незаконного
вознаграждения: налоговик требовал у частного предпринимателя
взятки, а его «компаньон» выполнял роль посредника в их получении.
Первая встреча хозяйки продовольственного магазина с руководителем подразделения ГНИ состоялась в конце 2010 года, когда
чиновник проверял расчетно-кассовые операции в ее магазине. Тогда
он насчитал 5 тыс. грн. штрафных санкций и заявил, что может
лишить женщину «этой беды», если она заплатит 2 тыс. гривен взятки
через посредника.
В начале 2011 года ситуация повторилась: налоговик снова изыскал
в торговом заведении множество надуманных недостатков, выписал
штраф и через посредника сообщил, что мирное сосуществование возможно только при условии ежемесячной выплаты ему 1800 грн. Предприниматель платила должностному лицу указанную «дань» в течение марта, апреля и мая. В июне 2011 г. чиновник организовал новую
проверку магазина и на этот раз насчитал уже 20 тыс. грн. штрафа, а
сумму взятки, с учетом «задолженности», увеличил до 7 тыс. грн.
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Устав от постоянных вымогательств денег хозяйка магазина обратилась в СБУ.
Сотрудники СБУ совместно с представителями подразделения
внутренней безопасности ГНС задержали посредника «на горячем»
при получении 7 тыс. грн. взятки. Сразу после этого был задержан
и налоговик, который находился неподалеку и наблюдал за противоправной сделкой.
По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении
вымогателей было возбуждено и расследовано уголовное дело по
ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины (Остров
(http://www.ostro.org/lugansk/criminal/news/404472/). – 2012. – 13.08).
***
Прокуратурой Луганской области в июле выявлены
неединичные нарушения требований действующего законодательства контролирующими органами, сообщает пресс-служба
ведомства. В частности, речь идет о Государственной налоговой
службе, Государственной финансовой инспекции, Государственной
инспекции техногенной безопасности, Государственной инспекции
по энергетическому надзору за режимами потребления электрической
и тепловой энергии, территориальном управлении Госгорпромнадзора, органах санитарно-эпидемиологической службы, Управлении
ветеринарной медицины, государственной инспекции по карантину
растений и Государственной экологической инспекции в Луганской
области.
Государственными контролирующими учреждениями на протяжении первого полугодия текущего года проведено более 20 тысяч проверок. Однако из-за несогласованности действий правоохранительных
и контролирующих органов относительно общего и комплексной
отработки субъектов малого и среднего бизнеса 20% таких проверок
не выявили нарушений законодательства, что приводит к необоснованному «давлению» на бизнес и препятствует его нормальному
функционированию.
Об отсутствии координации свидетельствуют распространенные
факты многочисленных проверок правоохранительными и контролирующими органами одних и тех же субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска (Молодогвардеец(http://www.mgm.com.ua/
news/v-luganske-prokuratura-vyyavila-fakty-davleniya-na-biznes).
–
2012. – 10.08).
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***
На Черкащині від свавілля окремих працівників правоохоронних органів страждають люди та зазнає шкоди приватний бізнес.
Про це під час прес-конференції в УНН заявив керівник охоронної
фірми ПП «Щит-1» Дмитро Ірінін.
За його словами, за останні п’ять місяців його життя дуже змінилося
. Суцільні перевірки діяльності його бізнесу, обшуки, цілодобове прослуховування телефону, переслідування працівників його фірми, та навіть
застосування фізичної сили до людей, які з ним спілкуються. Межею терпіння стало залякування та застосування фізичної сили до друзів.
В свою чергу юрист фірми «Щит-1» зазначив, що при перевірках господарської діяльності фірми мало місце порушення юридичних процедур, також окремі документи були оформлені некоректно.
А реагування силових відомств на заяви мало формальний характер
(Провінція (http://blogs.pro-vincia.com.ua/novini/news_krimnal/3413cherkaskih-pravoohoroncv-zvinuvachuyut-u-korupcyi.html). – 2012. –
18.10).
***
Гражданин России Юрий Тетерин, владеющий базой отдыха
«Дюна» в городе Приморск Запорожской области намерен обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину
за защитой своих инвестиционных интересов в Украине.
Как рассказал в ходе пресс-конференции авдвокат «Дюны» Дмитрий Майстро, приморская компания ООО «Дюна», 95% акций
которой владеет российский бизнесмен Юрий Тетерин, недавно получила решение Запорожского суда по иску Приморской прокуратуры в
интересах Фонда госимущества возвратить в государственную собственность здание базы отдыха «Дюна». По словам адвоката Дмитрия
Майстро, данное требование является абсолютно неправомерным, так
как данное здание в полуразрушенном состоянии компания «Дюна»
приобрела еще в 2003 году у ЗАО «Запорожтурист».
Адвокат заявил, что ООО «Дюна» имеет все правоустанавливающие документы на данный объект, но суд не принял во внимание эти
обстоятельства и своим решением обязал вернуть собственность государству. При этом, по словам Майстро, совсем не идет речь о какойлибо компенсации тех инвестиций, которые за 9 лет были вложены
российским инвестором в развитие объекта, пишут сегодня, 11 октября, «ВЕСТИ-ИНФОРМ».
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«Все преподносится как благое дело по возврату государственной
собственности, но мы же прекрасно понимаем, что этот актив в дальнейшем Фондом госимущества Украины будет реализован кому-то.
Есть госпрограмма о массовой приватизации государственной собственности, и ФГИ сам управлять этим объектом не будет, а выставит
на продажу. При этом инвестору не предложено никакой компенсации.
Такие ситуации доказывают незащищенность как украинского,
так и иностранного бизнеса в нашей стране. Это подрывает доверие
к развитию инвестиций в Украине. Поэтому большинство инвесторов
не хотят идти в Украину, а те, кто есть, выводят свои активы, и не
хотят вести здесь бизнес», – считает Дмитрий Майстро.
Адвокат Майстро заявил журналистам, что собственник намерен
бороться за свои права, в том числе и в международных инстанциях.
Уже были направлены обращения Президенту Украины Януковичу,
Премьер-министру Азарову, Генеральному прокурору Пшонке, Губернатору Запорожской области Пеклушенко. Также, российский бизнесмен обратился за помощью к послу Российской Федерации Зурабову, а
в ближайшее время намерен обратиться к Президенту России Путину
и российскому Премьеру Медведеву («ZaБор» (http://zabor.zp.ua/
www/content/borotsya-s-ukrainskimi-reiderami-v-primorske-pomozhetputin). – 2012. – 11.10).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Працівники податкової міліції податкової служби ДПС у
Вінницькій області порушили кримінальну справу проти керівників
одного з вінницьких підприємств за фактом ухилення від сплати
податків у особливо великих розмірах.
Фігуранти справи, аби покращити фінансовий стан свого підприємства, що спеціалізувалося на оптовій торгівлі різними видами
палива, здійснили аферу. Вони безпідставно сформували податковий
кредит з ПДВ на суму у 718 тис. гривень та ухилилися від сплати
податку на прибуток на суму близько 900 тис. гривень. Ця оборудка
стала можливою за рахунок іншого підприємства, зареєстрованого у
м. Києві, що нібито спеціалізувалося на страховій діяльності.
У ході дослідчої перевірки виявилося, що ніяких господарських
операцій між собою підприємства насправді не проводили: столич79
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ний бізнес-партнер виявився фірмою-фантомом. Однак суворою
реальністю для вінницьких бізнесменів залишилося відшкодування
збитків, нанесених державі, у сумі понад 1,6 млн. гривень. Слідство триває, кримінальна справа невдовзі буде направлена до суду
(ВИННИЦА.info
(http://www.vinnitsa.info/news/pidpriyemstvo-navinnichchini-vidmilo-1-5-milyoni-z-dopomogoyu-kiyivskoyi-firmi.html).
– 2012. – 18.10).
***
Податкова міліція Закарпаття викрила більше 60 злочинів.
Про це повідомив представникам ЗМІ перший заступник голови
ДПС у Закарпатській області - начальник управління податкової
міліції Євген Приндак.
З початку року за порушеними кримінальними справами відшкодовано збитків на суму 8,1 млн. грн., а розслідувано та направлено до
суду 42 кримінальні справи.
З 18 січня 2012 року набрав чинність Закон України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської
діяльності. Євген Приндак зауважив, що «ми не ставимо за мету
ув’язнення винної особи, першочергове завдання – злісний неплатник
має повернути державі все до копійки і заплатити при цьому справедливі штрафи».
Враховуючи зміни чинного законодавства слідчими податкової
міліції у практичній діяльності більш широко застосовуються норми
ч.4 ст.212 Кримінального кодексу України, відповідно до якої особа,
яка вчинила злочин про ухилення від сплати податків, звільняється
від кримінальної відповідальності при умові відшкодування шкоди та
фінансових санкцій.
У цьому році слідчими направлено до суду три кримінальні справи
зазначеної категорії, по яких забезпечено повне відшкодування збитків на суму 2,5 млн. грн., – повідомили на сайті ДПС у Закарпатській
області (Інформаційно-аналітичний сайт Zaholovok.com.ua (http://
zaholovok.com.ua/podatkova-militsiya-zakarpattya-vikrila-bilshe-60zlochiniv). – 2012. – 10.10).
***
Сотрудники УПМ ГНС в Запорожской области пресекли деятельность «конвертационного центра», который возглавляла
жительница Запорожья.
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Вместе с тремя знакомыми они создали преступный синдикат,
где четко были распределены роли учредительницы, директоров
и двух бухгалтеров. В уголовной цепочке, созданной для минимизации налоговых обязательств, участвовали реально действующие
субъекты хозяйственной деятельности. Для этого использовались
реквизиты предприятий с признаками транзитности и «фиктивности». Пользователями «конвертационного» центра были предприятия, зарегистрированные в Запорожской области.
Цель деятельности такого «конвертационного центра» –
прикрытие незаконной деятельности по легализации денежных
средств в наличность. Такие махинации эта «четверка» проводила за
денежное вознаграждение в размере 8-10 процентов путем проведения бестоварных операций и предоставления реально действующим
предприятиям услуг по искусственному формированию налогового
кредита по НДС и валовых расходов.
Среди услуг «конвертационного центра» – операции по транзиту
денежных средств, где 4,5 процента от суммы попадали в карманы организаторов «конвертационного центра». Конвертационный центр просуществовал год, а общий оборот средств составил свыше 50 млн. гривен.
Организаторы запаслись всеми необходимыми атрибутами для
«конвертационного центра», а это: печати и первичные документы,
компьютерная техника и средства мобильной связи. Из помещения центра также изъяты денежные средства в сумме 240 тыс. грн.
В настоящее время ведется следствие (Запорожье.comments.ua
(http://zp.comments.ua/news/2012/10/18/094531.html). – 2012. – 18.10).
***
У 2012 році івано-франківська податкова міліція виявила 6
суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності використовували
підприємства з ознаками фіктивності.
Про це повідомила начальник штабу головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Івано-Франківську Любов Васіна. Вона зазначила, що за результатами проведеної контрольно-перевірочної роботи
цим суб’єктам господарювання донараховано 8,6 млн. грн. податків та
зборів. Крім того, порушено 6 кримінальних справ за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також Любов Васіна зазначила, що цьогоріч працівники податкової міліції виявили та припинили роботу «конвертаційного» центру.
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Діяльність цього центру була спрямована на надання послуг суб’єктам
господарювання України з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально існуючим суб’єктам господарювання. Тут також займались переводом безготівкових коштів в
готівку, тобто конвертацією готівки.
За наслідками перевірки стосовно організатора конвертаційного
центру порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво шляхом придбання ряду суб‘єктів підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності підприємства) /Підготовлено відділом взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю. ДПІ у м.Івано-Фракнівську
(Офіційний сайт міста Івано-Франківська (http://www.mvk.if.ua/
news/18411). – 2012. – 22.10).
***
Департамент государственной службы охраны Министерства внутренних дел лишил лицензии частную охранную фирму
«Ястреб» за незаконный самостоятельный осмотр личных вещей
посетителей ТЦ «Магеллан» на просп. Академика Глушкова, 13-Б в
Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Лицензия аннулирована по требованию столичной прокуратуры.
По закону охранники частных охранных фирм не имеют права
проводить личный осмотр вещей, изымать вещи или документы,
составлять протоколы об административных правонарушениях,
такие права имеют органы милиции.
Однако охранники фирмы «Ястреб» вместо того, чтобы сообщать в милицию о совершении краж в торговом центре, незаконно
проводили личный осмотр вещей посетителей и составляли на них
административные протоколы о совершении правонарушений.
Кроме этого, 3 сотрудника столичной милиции, которые проверяли эту фирму и не выявили в ее деятельности никаких нарушений,
привлечены к дисциплинарной ответственности.
В целом фирма «Ястреб» обеспечивала охрану 43 объектов в
Киеве.
Стоит напомнить, что согласно поручению генерального прокурора Виктора Пшонки, прокуратура Киева начала проверку частных
охранных фирм в Киеве.
Ранее Генеральная прокуратура заявляла о намерении в октябре
проверить деятельность частных охранных структур по всей Укра82
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ине в связи с убийством троих и ранением одного охранника в ТРЦ
«Караван» в Киеве (Независимое Бюро Новостей (http://nbnews.com.
ua/news/60441/). – 2012. – 09.10).
***
В Києві затримано двох посадовців столичної податкової
служби під час одержання хабара у розмірі $ 1,2 тис.
Посадовці Департаменту контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів одержали хабар від
підприємця за видачу трьох ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі
алкоголем.
Податківців затримано на робочих місцях у службовому приміщенні на вул. Володимирській, 85.
Зараз триває огляд місця події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 368 КК України «Одержання
хабара» (Українські міста в Інтернеті (http://cityukraine.info/index.
php?kyivnews=22265). – 2012. – 10.10).
***
В течение 2012 года в Киеве прекращена деятельность 744
субъектов предпринимательства, которые незаконно предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса. Изъято более 3600 игровых
автоматов, около 400 компьютеров с интегрированными программами симуляции игровых автоматов, 72 стола для игры в покер, 8 столов для игры в рулетку и более 13200 фишек, сообщает пресс-служба
МВД Украины.
В частности, последнее подобное заведение обнаружено 23 октября на территории Деснянского района Киева. Этот замаскированный
«клуб» находился в помещении развлекательного комплекса на Троещине. Из помещения изъяли 21 игровой автомат и компьютер с симуляцией игрового автомата.
В ходе проверки установлено, что охрану заведения осуществлял 21-летний местный житель, сотрудник одной из коммерческих
охранных структур, ранее судимый за совершение кражи. Охранник был вооружен револьвером. Этот предмет изъят и направлен
на экспертизу. Если следствие установит, что револьвер является
огнестрельным оружием, ему грозит уголовная ответственность.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по
установлению лиц, причастных к организации деятельности этого
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незаконного игорного заведения. Продолжается дальнейшая проверка.
Ответственность за занятие незаконным игорным бизнесом предусмотрена статьей 203-2 Уголовного кодекса Украины. Большинство
криминальных поступков держателей подпольных игорных заведений подпадает под часть 1 настоящей статьи. Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десяти до сорока
тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 тыс. до
680 тыс. грн.) С конфискацией игрового оборудования, а прибыль от
проведения такой азартной игры подлежит перечислению в госбюджет Украины (ForUm (http://for-ua.com/ukraine/2012/10/25/121654.
html). – 2012. – 25.10).
***
В госбюджет с начала 2012 года при участии налоговой милиции Луганщины поступило 125 млн грн. Об этом сообщает прессслужба ГНС в Луганской области.
При этом за девять месяцев текущего года в сфере налогообложения региона было выявлено 326 преступлений, из них 295 – тяжких,
177 – об уклонении от уплаты налогов.
Действия налоговой милиции позволили пресечь деятельность
7 групп, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств. На счетах
фиктивных предприятий, которые входили в состав конвертационных
центров, заблокировано свыше 5 млн грн. В бюджет взыскано
9 млн грн активов фиктивных предприятий и конвертационных центров. В отношении должностных лиц легальных субъектов хозяйственной деятельности возбуждено 86 уголовных дел.
По итогам документальных проверок налоговая милиция помогла предупредить 29 фактов незаконного возмещения НДС на сумму
свыше 24 млн грн. По материалам, связанным с незаконным формированием бюджетного возмещения НДС, возбуждено 9 уголовных
дел (УРА-Информ.Донбасс (http://ura.dn.ua/15.10.2012/130755.html).
– 2012. – 15.10).
***
У Свердловську (Луганська область) підприємець намагався
сховатися від відповідальності за фінансові махінації в «тіні»
Інтернет-мережі
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Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПС у Луганській
області, керівник приватного підприємства, який через Інтернетмагазин реалізовував товари, намагався «заощадити» за рахунок держави.
Для цього він вдався до підробки даних бухгалтерської та податкової звітності. Отримані кошти від продажу товарів підприємець
відображати у документації не збирався. Бюджету така афера коштувала 4,5 млн. грн. несплаченого податку на додану вартість.
За даним фактом порушено кримінальну справ (Державна
податкова служба у Луганській області (http://lg.sts.gov.ua/mediaark/news-ark/72755.html). – 2012. – 17.10).
.
***
В Лисичанске (Луганская область) налоговики раскрыли преступную схему «маскировки» денег. Об этом сообщает пресс-служба
ГНС в Луганской области.
Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНС, главный
бухгалтер одного из лисичанских предприятий разработал и воплотил в жизнь незаконную схему минимизации налоговых обязательств. Налоговики установили, что он скрывал реальное состояние
финансово-хозяйственной деятельности фирмы, отразив в бухгалтерском и налоговом учете приобретение товаров у несуществующих
предприятий.
В результате действий главбуха в бюджет не уплачено почти 3
млн грн налога на добавленную стоимость. Кроме того, он неправомерно заявил бюджетное возмещение НДС на общую сумму 1,8 млн
грн. По данному факту возбуждено уголовное дело (Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/188407/). – 2012. – 16.10).
***
Тернопільські податківці – проти нелегальних відносин.
Від початку року податковою службою Тернопільської області
виявлено 511 фактів нелегальних трудових відносин і виплату 250 тис.
грн «прихованої» заробітної плати. Про це повідомили IA ZIK у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області.
Додатково нараховано 37 тис. грн податку на доходи фізичних
осіб.
За наслідками проведеної роботи з 284 громадянами роботодавці
уклали трудові договори, 109 осіб залучено до державної реєстрації
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підприємницької діяльності (Новинний портал за Збручем (http://
zz.te.ua/ternopilski-podatkivtsi-proty-nelehalnyh-vidnosyn/). – 2012. –
25.10).
***
Прокуратура стягнула із підприємця більше 390 тис. грн.
Органами прокуратури Тернопільської області шляхом застосування представницьких повноважень вжито заходи щодо наповнення
бюджету Пенсійного фонду України.
Прокуратурою області в порядку адміністративного судочинства
пред‘явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Управління
Пенсійного фонду України в м. Тернополі про стягнення з одного із
підприємств м. Тернополя більше 390 тисяч гривень заборгованості
по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (Новинний портал «Погляд»
(http://poglyad.te.ua/podii/prokuratura-styahnula-iz-pidpryjemtsyabilshe-390-tys.-hrn./). – 2012. – 12.10).
***
Діяльність підпільного цеху з виробництва деревного вугілля
викрили та припинили тернопільські податкові міліціонери. Про
це заявив під час брифінгу із місцевими ЗМІ перший заступник
начальника – начальник відділу податкової міліції Тернопільської
об’єднаної ДПІ Василь Громляк.
Цех з нелегального виготовлення палива з дерева та використання
лісових ресурсів державної власності виявили при перевірці оперативних даних. Підприємець про господарську діяльність не звітував,
а отже, не сплачував податки до бюджету. «Провадив свою діяльність
горе-бізнесмен на території лісництва, яке входить до складу ДП
«Тернопільське лісове господарство», – деталізував Василь Володимирович. – До виробництва залучив двох найманих працівників, з
якими не уклав трудових угод, відтак зарплату виплачував у «конвертах». Співробітниками податкової міліції до вирішення питання
згідно з чинним законодавством вилучено 4 бочки для виготовлення
деревного вугілля та 7,5 тонн готової продукції. Реалізовував вугілля
підприємець по 3 гривні за кілограм. Тоді як ринкова ціна такого продукту на території Тернопілля 4,5 грн.
Це не єдине протиправне виготовлення такого палива. У минулому році податкові міліціонери припинили незаконну діяльність
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двох цехів з випалювання деревного вугілля. Тоді винних було притягнуто до адміністративної діяльності. Що стосується свіжовиявленого факту, то перевірка триває. Остаточне рішення щодо покарання
порушників повинен зробити суд.
Загалом, з початку року податковими міліціонерами виявлено 22
злочини, з яких 20 – тяжкі (Новинний портал «Погляд» (http://zz.te.
ua/ternopilski-podatkivtsi-zlovyly-pidpilnyh-vuhlyariv/). – 2012. – 11.10).
***
Председатель Государственной налоговой службы в Херсонской области Анатолий Страшный:
– Поскольку Херсонщина – аграрный край, то наибольшее количество неоформленных работников мы выявляем именно в сельском
хозяйстве – более 2 тысяч. На втором месте – сфера торговли (около
1,5 тысячи). Кроме того, при проверках налоговые ревизоры выявляют
различные схемы уклонения от уплаты налога на доходы физических
лиц. К примеру, выплаты под видом дополнительных благ, кредитов,
выплаты других видов доходов без удержания налога. По результатам 108 документальных проверок доначислено более 1,3 миллиона
гривен налога на доходы физических лиц, штрафных санкций и пени
(Державна податкова адміністрація у Херсонській області (http://
kherson.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/72276.html). – 2012. – 12.10).
***
По данным пресс-службы ГНС в Херсонской области, с начала
года сотрудники налоговой милиции Херсонской области разоблачили и прекратили деятельность 30 предприятий с признаками
фиктивности. Большинство из них работали в областном центре.
«Практика раскрытия преступлений свидетельствует: фиктивные,
или, как мы еще их называем, «бумажные» фирмы принимают активное участие в хищении бюджетных средств при возмещении НДС»,
– рассказал первый заместитель председателя – начальник управления налоговой милиции ГНС в Херсонской области Олег Дудкин.
По словам главного налогового милиционера области, инициаторы
создания «бумажных» фирм, как правило, за определенное вознаграждение предлагают пенсионерам, безработным отдать на деньдва паспорт или какие-то другие документы, удостоверяющие личность. За это время махинаторы регистрируют фиктивную фирму, а
безопасные граждане подвергают себя уголовное преследование.
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«Впоследствии опрометчивые узнают от сотрудников налоговой милиции, кто-то стал директором или владельцем предприятия,
уклонялось от уплаты налогов. При таких обстоятельствах граждане
несут финансовую, административную или уголовную ответственность», – отметил Олег Дудкин.
По результатам отслеживания деятельности фиктивных субъектов
хозяйствования налоговики выявили 9 преступлений (Херсонские
Вести
(http://www.visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/3649hersonskaya-nalogovaya-zakryla-tri-desyatka-bumazhnyh-predpriyatiy.
html). – 2012. – 23.10).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Глава держави наголошує на важливості інноваційноінвестиційного розвитку України. Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості інноваційно-інвестиційного розвитку
нашої держави. «Нам потрібні інновації, потрібні технології», – сказав
він під час спілкування з трудовим колективом заводу «Одескабель».
Україна обрала інноваційно-інвестиційну модель розвитку, яка
передбачає реконструкцію підприємств з використанням сучасних технологій та залученням інвестицій, зазначив Глава держави.
У цьому контексті він вкотре наголосив на необхідності створення
сприятливих умов для роботи інвесторів та ведення бізнесу в нашій
країні. «Інвестиції ідуть туди, куди їх вигідно вкладати», – зауважив
Віктор Янукович.
Президент висловив переконання, що чим швидшими темпами
відбуватиметься модернізація України, тим більше коштів вкладатиметься в реалізацію соціальних ініціатив (Офіційне Інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/
news/25897.html). – 2012. – 24.10).
***
Министерство финансов будет настаивать, чтобы законопроект о трансфертном ценообразовании был обязательно рассмотрен Верховной Радой в текущем году, если не нынешнем соста88
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вом, то уже новым. Об этом в интервью ZN.UA заявил глава Минфина Юрий Колобов.
«Думаю, что этот законопроект будет уже в этом году. Мы по
этому вопросу консультировались и с отечественными ассоциациями,
и с Европейской бизнес-ассоциацией, и с иностранными инвесторами.
Эту позицию все поддерживают, и мы постараемся уже в этом году
эту норму провести через парламент», – заявил Колобов.
«И политическая, и экономическая воля для того, чтобы проводить налоговую реформу, – есть. И в этом, и в следующем (году).
Я в этом просто уверен. И если Верховная Рада нынешнего созыва
окажется неспособна лишать себя налоговых льгот, мы в этом процессе будем сотрудничать уже с новой Верховной Радой», – заверил глава Минфина. При этом он добавил, что «это поддерживается
международным сообществом и бизнесом».
Ранее глава Государственной налоговой службы (ГНСУ) Александр Клименко оценил в «минимум в 20-25 млрд грн» потенциальный
эффект для бюджета от внедрения закона о трансфертном ценообразовании.
Как известно, ГНСУ, а также Минфин разрабатывают законопроект, касающийся вопросов трансфертного ценообразования, принятие
которого должно прекратить практику минимизации налогов с помощью оффшоров, и вопросами переноса убытков предприятий.
Министерство социальной политики обнародовало проект распоряжения Кабмина, которым предусмотрено увеличение перечня оффшорных зон с 33 до 68. С них будет взиматься новый
12-процентный налог в Пенсионный фонд: 930 млн грн при действующем списке оффшоров, еще 1,98 млрд грн при расширении списка
(Четверта Влада
(http://4vlada.net/politika-i-biznes/inostrannymkompaniyam-zapretyat-vyvodit-pribyl-iz-ukrainy). – 2012. – 14.10).
***
Безпрецедентний підйом України в рейтингу Світового банку
та Міжнародної фінансової корпорації Doing Business-2013 щодо
поліпшення умов ведення малого та середнього бізнесу – це результат реформ, які проведені і проводяться в Україні останнім
часом.
Так прокоментував Прем'єр-міністр України Микола Азаров
оприлюднені результати рейтингу, за якими Україна піднялася відразу на 15 пунктів, на 137-ме місце, у порівнянні з 152-м місцем торік.
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Микола Азаров заявив, що таке визнання світових експертів є
найкращим свідченням правильного напряму діяльності нинішнього Уряду, проведених ним реформ. А ще – найкращою відповіддю
критикам-опонентам, які свого часу нічого не робили. Україна була в
хвості цього списку, а зараз ми почали підніматися».
«Ми доб'ємося того, що ми намітили: зробити Україну інвестиційно привабливою і зробити умови для ведення бізнесу одними
з найкращих у світі, – заявив Микола Азаров. І та дерегуляція, яку
ми проводимо, зниження адміністративного тиску, фіскального
навантаження вже відображаються в оцінці незалежних експертів,
а головне, в показниках соціально-економічного розвитку» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245722550&cat_id=244276429). – 2012. – 23.10).
***
Зростання позиції України в рейтингу Світового банку Doing
Business Report-2013 – на 15 пунктів порівняно з минулим роком –
стало результатом системної і цілеспрямованої роботи з удосконалення податкової системи та покращення умов ведення бізнесу,
впевнений голова ДПСУ Олександр Клименко.
Найбільші досягнення України були відзначені експертами саме
у сфері оподаткування. Так, у рейтингу податкових систем Paying
Taxes, який є складовою Doing Business Report, прогрес склав 18 пунктів: зі 181-ї сходинки наша держава піднялася на 165-ту (з урахуванням того, що минулорічне 181-ше місце було замінене на 183-тє через
2 країни, що приєдналися до рейтингу).
«Мені особливо приємно, що авторитетні міжнародні експерти
дали високу оцінку запровадженню електронних сервісів для платників та вдосконаленню процедур адміністрування. Це той аспект,
над яким ми посилено працювали протягом останнього року. Якщо на
початку 2011 року в електронному вигляді звітували лише 39% платників ПДВ, то на сьогодні – більше 98%. У перспективі – повне охоплення платників податку на прибуток, земельного податку, ПДФО
та всіх інших видів податків електронною звітністю. Наша ставка на
розвиток технологій, на втілення кращих зразків сучасного обслуговування платників в національну практику спрацювала», – зауважив
О. Клименко.
Зокрема, фахівці Світового банку відзначили значний прогрес
України за таким показником, як витрати часу на адміністрування
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податків. Минулого року бухгалтери та підприємці витрачали на
податкові процедури в середньому 657 годин, зараз – 491 годину.
«Ще рік тому ми поставили собі за мету скоротити витрати часу на
ведення податкового обліку вдвічі, і ми вже близькі до того, щоб до
кінця 2012 року досягти цього показника. Вже сьогодні спрощена
процедура реєстрації нових платників ПДВ, найближчим часом ми
повністю переведемо її в електронний, дистанційний формат. Обсяг
необхідних документів скоротився втричі. Жорстко лімітовані терміни розгляду поданих заяв – не більше шести днів. У своїй роботі
ми керуємося принципом: сплата податків повинна бути для платника
простою та зручною процедурою. Організаційне навантаження при
зборі податків ми беремо на себе, а не перекладаємо на платника», –
наголосив керівник ДПСУ.
За оцінками міжнародних експертів, покращення умов ведення
бізнесу в Україні також забезпечене за рахунок значного скорочення
кількості податків та зборів із прийняттям Податкового кодексу і зниження сумарного податкового навантаження.
Олександр Клименко нагадав, що законодавство передбачає
подальше зниження податкових ставок. «Ставка податку на прибуток
на момент прийняття Податкового кодексу становила 25%, на поточний момент – 21%, у 2013 році вона буде знижена до 19%. Ставка
ПДВ у 2014-му становитиме 17%. Таким чином, за два роки Україна матиме всі підстави позиціонувати себе як країна з однією із найбільш ліберальних податкових систем у Європі», – зазначив голова
ДПСУ. «Запроваджуючи реформи, ми, у першу чергу, орієнтувалися
на спрощення системи адміністрування податків для платника та
підвищення конкурентоздатності нашої країни, а не на позиції у рейтингу. Але не можна не враховувати той факт, що дослідження Світового банку – це своєрідний барометр інвестиційного клімату країни, на який орієнтується іноземний бізнес, обираючи найбільш перспективні майданчики для розміщення бізнесу та інвестицій. Бізнес
з підозрою ставиться до країн останньої десятки. Ми цю зону ризику
покинули, і я очікую, що кваліфікаційні бали Світового банку перетворяться на репутаційні бали України в очах бізнес-спільноти»,
– підсумував Олександр Клименко (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245722550&cat_
id=244276429). – 2012. – 23.10.
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***
Значительно уменьшить налоговую нагрузку не удастся. Но
можно использовать рост единого социального взноса (ЕСВ) для
уменьшения его процента. Об этом во время Международной конференции «Налоговая реформа – важнейший ресурс экономического
роста и повышения занятости» заявил вице-премьер-министр –
министр социальной политики Сергей Тигипко.
«Большинство иностранных инвесторов говорят о том, у нас нормальная налоговая нагрузка. Мы пошли на сокращение налогов и сборов: с 42 до 23. Мы ввели единый социальный налог, который соединил четыре социальных платежа в один», – сказал вице-премьер,
вспоминая результаты налоговой реформы.
Одновременно Тигипко отметил, что далеко не все проблемы удалось решить, в том числе — и вопрос единого социального взноса.
В частности, он считает целесообразным использовать рост единого
социального взноса (ЕСВ) для уменьшения его процента (Минфин.
com.ua (http://minfin.com.ua/2012/10/09/662502/). – 2012. – 09.10).
***
Начальник головного управління економіки Волинської облдержадміністрації Олександр БЛАЩУК:
– Новий податковий кодекс встановлює низку преференцій для
товаровиробників. Зокрема, звільняється від оподаткування прибуток підприємств легкої промисловості, машинобудування для агропромислового комплексу, підприємств поліграфії, виробників палива.
А 4 вересня вступив у дію Закон «Про індустріальні парки», який
надає безвідсоткові кредити, цільове фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків. Крім того, від
оподаткування на митницях звільняється устаткування, обладнання
та комплектуючі до них матеріали, які не виробляються в Україні.
Вивільнені за рахунок цього кошти можуть використовуватися для
впровадження в парках новітніх технологій, зокрема, й енергоощадних, збільшення випуску продукції та зменшення витрат підприємствами (Блащук О. Є в області прибутки — будуть і нові робочі
місця. Уряд скасував дозволи, ліцензії та перевірки, що гальмували бізнес / Записав
В.Корець // Волинь(http://www.volyn.com.
ua/?rub=2&article=0&arch=). – 2012. – 15.09).
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***
За 9 месяцев 2012 года на донецкий «Пульс налоговой» поступило 104 обращения от плательщиков области. Об этом сообщает
пресс-служба донецкой налоговой.
Всего по Украине на новый сервис обратилось свыше двух тысяч
граждан. Такую статистику озвучил председатель ГНС в Донецкой
области Вадим Бондаренко во время встречи с руководителями
бюджетоформирующих предприятий города Мариуполя.
Вопросы, с которыми обращались граждане на новый сервис
ГНС Украины, касались организации работы налоговых органов
области, предоставления налоговой отчетности, проведения проверок субъектов ведения хозяйствования, регистрации плательщиком
НДС и единого налога и тому подобное.
«Я уже провел более десяти встреч со ста представителями большого бизнеса, – отметил руководитель налоговой службы региона.
– Важность и пользу от такого диалога переоценить тяжело. Мы продолжаем налаживать партнерские отношения с бизнесом. Уверен,
добросовестный плательщик вообще не должен знать, где находится
налоговая инспекция: современные телекоммуникации дают возможность сдавать всю отчетность в электронном виде» (Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/188608/). – 2012. – 19.10).
***
ДПС: Бюджет-2012 не передбачає збільшення податків.
На засіданні сесії Львівської обласної ради деякі депутати піддали
критиці проект бюджету на 2013 рік. Зокрема, у ЗМІ з’явилась інформація з посиланням на виступ конкретної особи, що проект бюджету
на наступний рік передбачає зростання податкового тиску на підприємців, мовляв, лише так можна досягти зростання показників ВВП на
28,5%, як це передбачено в проекті.
Державна податкова служба у Львівській області повідомляє, що
згідно з інформацією, розміщеною на Урядовому порталі 12 вересня
2012 року, Кабінет Міністрів України схвалив проект закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік», внесений на розгляд Міністерством фінансів України. Серед основних параметрів проекту – бюджетний розрахунок на базі реального ВВП на рівні 4,5%, номінального ВВП
– 1 трильйон 687,8 млрд грн, індексу споживчих цін – 5,9 %.
«Останні законодавчі ініціативи уряду спрямовані не на збільшення податкового навантаження на підприємців, а навпаки. ДПС
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України спільно з Міністерством фінансів розроблено проект нового
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів». Документом, зокрема,
передбачено зниження ставок для платників єдиного податку 5 та 6
групи. Крім того, для цих категорій підприємців скасовуються обмеження щодо кількості найманих працівників. Також нещодавно презентовано новий проект всеохоплюючої податкової реформи. Ключовими її положеннями стане зниження більш, ніж удвічі навантаження
на фонд оплати праці та ставки ПДВ для внутрішніх виробників.
Зокрема, зниження ставки ПДВ з 20 до 12% для імпорту і до 7% – для
внутрішнього ринку, а також зниження ставки єдиного соціального
внеску та податку на доходи фізичних осіб», – йдеться у повідомленні
прес-служби ДПС у Львівській області (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/print/2012/10/11/372936). – 2012. – 11.10).
***
Как отметил на брифинге для региональных средств массовой
информации первый заместитель председателя-начальник управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Евгений Азаров,
противостоять финансовым (налоговым) преступлениям, незаконному выводу капитала можна только совместными усилиями.
По его словам, этой проблематике было посвящено заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых)
расследований государств – участников СНГ и международная конференция на тему «Совместные усилия компетентных органов стран
Восточной и Западной Европы в борьбе с финансовыми (налоговыми)
преступлениями», состоявшиеся в Одессе. «На заседании, – рассказал Евгений Азаров, – было принято решение провести анализ криминогенной ситуации в основных отраслях экономики, чтобы определить субъектов хозяйствования, применяющих в своей деятельности
незаконные схемы по финансовым и другим операциям. Наша цель
– усиление борьбы с преступностью, противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконным
операциям в сфере внешнеэкономической деятельности».
В ходе работы международной конференции по инициативе налоговой милиции ГНС Украины, ее участниками было принято совместное заявление об объединении усилий государств и международных
организаций в борьбе с финансовыми (налоговыми) преступлениями.
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Кроме этого, согласован проект межведомственного соглашения о
сотрудничестве и обмене информацией в этой сфере.
Как отметил начальник налоговой милиции, участники Координационного совета рассмотрели вопрос создания единой базы данных
о фигурантах преступной деятельности в сфере финансов и налогов,
которые попадают в поле зрения соответствующих служб.
«Таким образом, налоговая милиция ГНС Украины сделала
серьезный шаг на пути развития сотрудничества с компетентными
органами других государств в вопросах противодействия международной финансовой (налоговой) преступности», – подчеркнул Евгений Азаров (TopMedia (http://topmedia.com.ua/news/show/2012-1010/29307_nalogovaya-obedinilas-dlya-borby-s-prestupnostyu). – 2012.
– 10.10).
***
Податкова міліція пропонує створити податковий Інтерпол.
Про це йшлося під час засідання в м. Одесі Координаційної ради
керівників органів податкових (фінансових) розслідувань (КРОПР)
держав – учасниць СНД. Основне завдання координаційної ради –
вироблення системи гарантій спільної економічної безпеки.
На думку начальника управління податкової міліції ДПС у
Закарпатській області Євгена Приндака, відсидітися у стороні
нікому не вдасться – з організованою міжнародною економічною злочинністю потрібно боротися разом з компетентними органами інших
країн.
В умовах світової економічної кризи економіки різних країн є взаємозалежними. Розширення ринків сприяє росту рівня злочинності у
податковій та фінансовій сферах за межами однієї країни.
«Закарпатська область межує з багатьма країнами ЄС, тому вона
займає досить щільне місце в організації роботи з компетентними
органами інших країн. На сьогоднішній день податковою міліцією
Закарпаття запропоновано ряд пропозицій, що, вважаю, будуть враховані при проведенні засідань робочої групи, яка буде розробляти
програми боротьби з міжнародними фінансовими злочинами. Андрій
Головач висунув пропозицію іноземним колегам створити єдину базу
обміну інформацією податкових злочинів, що дозволить швидко та
оперативно отримувати інформацію щодо об’єктів які вчинили злочин, а також запропонував створити податковий Інтерпол – це перша
структура яка буде займатися координацією міжнародного розшуку
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фінансових злочинців», – відзначив начальник управління податкової міліції ДПС у Закарпатській області Євген Приндак, – повідомили
на сайті ДПС у Закарпатській області (Інформаційно-аналітичний
сайт Zaholovok.com.ua (http://zaholovok.com.ua/podatkova-militsiyaproponuje-stvoriti-podatkovii-interpol). – 2012. – 10.10).
***
В Запорожской области в сравнении с прошлогодними показателями увеличилось количество предпринимателей, которые
перешли на единый налог, - на 18,1%. Об этом сообщил председатель ГНС в Запорожской области Алексей Тимарцев.
– Положительная динамика по росту числа предпринимателей связана с эффективным применением норм Налогового кодекса
Украины в части упрощенной системы налогообложения, учета и
отчетности, а также благодаря созданию благоприятных условий для
налогоплательщиков-»упрощенцев». Введение сервисных услуг для
плательщиков, качественное налоговое обслуживание представителей бизнеса в 27 сервисных центрах в каждом районе Запорожья и
области, выдача бесплатных ключей электронной цифровой подписи
– далеко не полный перечень шагов поддержки малого и среднего
предпринимательства, – подчеркнул Алексей Тимарцев.
Кроме того, в регионе налоговые поступления от «упрощенцев»
выросли на 122%. Наибольший прирост как с начала года, так и за сентябрь 2012 по сравнению с прошлогодними поступлениями наблюдается в уплате единого налога. Так, за девять месяцев текущего года
предпринимателями уплачено единого налога 89 миллионов гривен,
что на 55,8 миллионов гривен больше, чем в прошлом году, за сентябрь
- почти 8,2 миллиона гривен, что на 4,1 миллиона гривен больше, чем
в соответствующем периоде 2011 года, сообщает пресс-служба ГНС
(РепортерUA (http://reporter-ua.com/2012/10/17/v-zaporozhskoi-oblastirastet-kolichestvo-malykh-i-srednikh-predpriyatii). – 2012. – 17.10).
***
На високопрофесійному рівні проаналізовано питання пошуку
раціональних шляхів удосконалення податкового законодавства
під час Всеукраїнського громадського обговорення в Херсоні.
Уже другий рік поспіль Херсонщина збирає представників бізнесу, громадських організацій, експертів, представників органів державної влади, податкової служби, студентської молоді та засобів масо96
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вої інформації Миколаївської, Одеської та Херсонських областей, аби
привселюдно вислухати та обговорити проблеми застосування податкового законодавства.
Як зазначив перший заступник голови ДПС у Херсонській
області – начальник управління податкової міліції Олег Дудкин, в
податковій активно запроваджується нові інноваційні інструменти.
Зокрема, можливість отримання безкоштовних ключів електронного
цифрового підпису. З травня в Центр сертифікації електронних ключів
при ДПІ у м. Херсоні звернулося більше 2 тисяч платників податків.
Безкоштовно видано понад 3,5 тисяч сертифікатів відкритих ключів.
«Місцеві бюджети поповнилися майже на мільярд гривень, – наголосив він. – Це на 19,4%, або на 158,7 млн. грн. перевищує минулорічні
надходження січня-вересня 2011 року. До речі, виконання та перевиконання показників надходжень до місцевих бюджетів відбувалося
щомісячно, протягом дев’яти місяців».
За його словами, більшість херсонських платників працює чесно,
і податківці їм довіряють. Однак незаконних методів ведення бізнесу
вони не допустять.
Активну участь в обговоренні взяли: голова Херсонської Асоціації захисту прав приватних підприємців Токарєва В.П., директор
ТОВ «Амалтея» Рибачок С.А., директор ПП «ЛТ-офіс» Гельфандбейн
Л.С., голова правління Херсонського обласного благодійного фонду
«Захист» Польська Л.М., головний бухгалтер Чорноморського біосферного заповідника НАНУ Кравченко-Скалозуб О.В. та інші учасники заходу, які дуже професійно та конкретно коментували різні
аспекти проведення діяльності в умовах діючого податкового законодавства та надали низку зауважень для його подальшої адаптації.
Влучні пропозиції з удосконалення податкового законодавства
прозвучали від Яни Седової, заступника голови Херсонського регіонального відділення Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. Зокрема, вони стосувалися порядку
проведення фактичних перевірок, їх періодичності та методики проведення.
Найбільш конструктивні пропозиції з удосконалення податкового
законодавства та процедур адміністрування податків будуть представлені на підсумкову міжнародну конференцію, яка відбудеться
15 листопада в Києві (Державна податкова адміністрація у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/73168.
html). – 2012. – 23.10).
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