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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
УСПП підписав Угоду про співпрацю з головним науковоінформаційним центром України
Задля об’єктивної діагностики всіх економічних процесів, що відбуваються в Україні та далеко за її межами, вироблення глибинного,
високопрофесійного й системного аналізу ситуації, пропозицій для
покращення стану справ в економіці Український союз промисловців
і підприємців заручився підтримкою Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Відповідна Угода про зміцнення системної
взаємодії була підписана президентом УСПП Анатолієм Кінахом
та генеральним директором НБУВ Олексієм Онищенком.
За словами А. Кінаха, співпраця з одним із наймасштабніших та
найавторитетніших в Україні аналітичних центрів – Національною
бібліотекою України ім. В. І. Вернадського є для УСПП дуже важливою у контексті напрацювання експертних матеріалів, які в подальшому слугуватимуть підприємницьким колам, органам державної
влади, іншим інститутам громадянського суспільства серйозним
джерелом додаткових знань. «В світі непроста ситуація, Україна не є
винятком. Але вихід потрібно шукати спільними зусиллями – влади,
науковців, ділових кіл, бо лише згуртована робота матиме успіх.
Поглиблення партнерства з бібліотекою Вернадського для УСПП є
додатковою можливістю підсилити свої висновки обґрунтованими
думками української наукової еліти», – зауважив А. Кінах.
Генеральний директор Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського О. Онищенко, у свою чергу, відзначив, що співпраця з УСПП дасть змогу досліджувати проблеми економіки на основі
підприємницької практики й досвіду, що важливо з точки зору правильного діагностування стану справ в реальному секторі України,
сприятиме популяризації їх напрацювань.
На переконання сторін, поглиблення партнерства УСПП та НБУВ
сприятиме подальшому ефективному розвитку системи науковоінформаційного забезпечення інноваційної діяльності, виробничого
та загальноосвітнього процесів країни; визначенню та реалізації національної інформаційної політики, координації робіт з формування
єдиного науково-інформаційного простору України тощо.
В рамках договірних відносин УСПП та НБУВ домовилися
підтримувати ділові ініціативи в інтересах розбудови в Україні
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недержавної системи безпеки підприємництва та її інформаційної
підтримки. В планах – проведення спільних заходів з інформування
реального сектору про економічний розвиток країни, обмін кращим
підприємницьким й науковим досвідом тощо (Сайт УСПП (http://
www.uspp.org.ua/news/3032.uspp-pidpisav-ugodu-pro-spivpracyu-zgolovnim-naukovo-informaciynim-centrom-ukraini.htm). – 2012. –
01.11).
***
Бізнес наполягає на розблокуванні кредитування економіки
За словами президента УСПП, народного депутата
України Анатолія Кінаха, високі ставки кредитів, складність їх отримання – це сьогодні «головний біль» не лише великих вертикальноінтегрованих компаній, а й малих і середніх підприємств. «Політика
кредитування має відповідати законам ринкової економіки. Перевага
має надаватися, перш за все, малому і середньому бізнесу, підприємцям, діяльність яких орієнтована на внутрішнє виробництво, які працюють в сфері енергозбереження тощо. Держава має також подбати
про часткову компенсацію комерційним банкам кредитних коштів,
які виділили на розвиток пріоритетних галузей української економіки», – вважає А. Кінах.
Грошово-кредитна та валютно-курсова політика, зауважує президент УСПП, має відповідати Програмі соціально-економічного розвитку України, іншим пріоритетним програмам, що спрямовані на підтримку конкурентоспроможності національних експортерів, підвищення платоспроможності населення, розвиток ємності внутрішнього
ринку, мінімізацію зовнішнього впливу на вітчизняну економіку. «Усі
рішення з вдосконалення кредитної політики, безумовно, повинні бути
обговорені в середовищі промисловців, підприємців, у колі експертів
для того, щоб переконатися: їх запровадження позитивно вплине на розвиток української економіки», – резюмує Анатолій Кінах (Сайт УСПП
(http://www.uspp.org.ua/news/3068.biznes-napolyaga-na-rozblokuvannikredituvannya-ekonomiki.htm). – 2012. – 14.11).
***
Запроваджується сплата єдиного внеску одним платіжним
дорученням
16 жовтня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон
України № 5455-УІ «Про внесення змін до статті 8 Закону України
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«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» щодо сплати єдиного внеску», який набирає
чинності з 1 січня 2013 року.
На сьогодні в органах Пенсійного фонду України відкрито 88
рахунків для сплати єдиного внеску залежно від категорій платників та класів професійного ризику виробництва, визначених Законом
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування».
Залежно від видів виплат, які нараховуються, один роботодавець нині формує від двох до семи платіжних документів.
Законом України № 5455-УІ встановлено нові пропорції розподілу
єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що дасть можливість зменшити кількість платіжних документів, які формуються платником, і сплачувати нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування одним платіжним дорученням. Це відчутно спрощує механізм розрахунків зі сплати єдиного внеску.
З метою реалізації Закону України № 5455-УІ органами Пенсійного фонду України з 1 січня 2013 року будуть відкриті нові рахунки
в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного
внеску / За матеріалами ГУ Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (Biznes.km.ua (http://biznes.km.ua/onenews/Zaprovadzhuyetsya-splata-yedinogo-vnesku-odnim-platizhnim-doruchennyam.html).
– 2012. – 14.11).
***
Статутний капітал Фонду підтримки малого інноваційного
бізнесу становитиме 35 млн грн.
Уряд вжив заходів щодо забезпечення діяльності Державної інноваційної небанківської фінансово-кредитної установи «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу», схваливши відповідну постанову на засіданні Кабінету Міністрів України 12 листопада 2012 року.
Ухвалення документа дасть змогу спрямувати кошти на забезпечення діяльності Фонду підтримки малого інноваційного бізнесу,
створеного відповідно до постанови КМУ від 12 грудня 2011 р. № 1396.
Це буде досягнуто шляхом створення статутного капіталу Фонду в
розмірі 35 млн грн.
Постановою вносяться відповідні зміни до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку
5

Правові основи розвитку підприємництва...

інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації. Також Держінформнауки належить підготувати пропозиції
щодо внесення відповідних змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2012 рік».
Ухвалений Урядом документ також дасть змогу забезпечити
діяльність Фонду, надавати державну підтримку упровадженню
вітчизняних високотехнологічних наукових, науково-технічних розробок та винаходів у виробництво відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та підтримку реалізації інноваційних
проектів суб’єктів малого підприємництва (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=245785169&cat_
id=244276429). – 2012. – 12.11).
***
Уряд пропонує внести зміни до Податкового кодексу
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 5 листопада схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України», який стосується ставок акцизного податку на речовини, що використовуються як компоненти моторних палив.
Законопроект був розроблений Міненерговугілля з метою унеможливлення виробництва деякими суб’єктами господарювання
контрафактних моторних палив з додаванням бензолу сирого
кам’яновугільного та метанолу технічного (метилового спирту), та з
метою збільшення надходжень до державного бюджету.
Пропонується включити до підакцизних товарів бензол сирий
кам’яновугільний та метанол технічний (метиловий спирт).
Прийняття зазначеного законопроекту дозволить встановити державний контроль за реалізацією бензолу сирого кам’яновугільного і
метанолу, зупинити діяльність з виробництва контрафактних моторних палив з додаванням бензолу і метанолу та призведе до збільшення надходжень до державного бюджету.
Слід зазначити, що за даними статистики, впродовж 2011 року
на території України було вироблено орієнтовно 160 тис. тонн бензолу сирого кам’яновугільного. При цьому лише близько 34 тис. тонн
бензолу спрямовано на отримання продуктів органічного синтезу
(хімічна промисловість).
Також деякими суб’єктами господарювання при виробництві
контрафактних моторних палив в якості компонента використовується метанол технічний (метиловий спирт), який є дуже отруйною
6
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речовиною. Висока концентрація метанолу технічного в моторних
паливах призводить до забруднення навколишнього середовища та
несе загрозу для здоров’я та життя людей / Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=1B4A952
A1D296180262258C5267CB4FD?art_id=245763711&cat_id=2442741300
– 2012.– 05.11).
***
Податкова створює моніторинговий центр для імплементації
нового КПК
Для якісної та ефективної імплементації норм нового Кримінального процесуального кодексу у Державній податковій службі функціонуватиме спеціалізований моніторинговий центр. Завдання щодо
його створення перед керівництвом податкової міліції поставив
голова ДПС України Олександр Клименко за підсумками координаційної наради керівників правоохоронних органів за участі Президента України Віктора Януковича.
Метою створення центру є оперативне відстеження проблемних
моментів, які можуть виникнути під час застосування норм нового
КПК, та пошук найбільш ефективних шляхів їх вирішення у тісній
співпраці із іншими правоохоронними та контролюючими органами.
У кожному регіоні будуть створені робочі групи, які в режимі реального часу, за допомогою сучасної системи відеозв’язку, щотижня проводитимуть аналіз наявних проблем та шукатимуть найбільш ефективні шляхи їх вирішення.
«Президент України акцентував увагу на тому, що з 20 листопада із вступом в дію нового КПК розпочинається фундаментальний етап формування нової кримінальної юстиції. Податкова служба
готова виконувати всі покладені на неї завдання і в організаційному, і
в матеріально-технічному плані. В процесі втілення таких історичних
інновацій, як новий КПК, завжди виникає чимало питань, і створення
моніторингового центру дозволить нам оперативно їх вирішити», –
підкреслив Олександр Клименко.
Нагадаємо, що у межах підготовки до роботи в умовах нового
Кримінального процесуального кодексу була реорганізована структура податкової міліції. Слідчі підрозділи відтепер зосереджені лише
в регіональних (окружних) державних податкових службах, на рівні
податкових інспекцій – ліквідовані.
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Окрім цього, в оперативному режимі були створені умови для
дистанційного провадження слідства за допомогою відозв’язку. Це
дозволить ДПС суттєво скоротити бюджетні витрати, в тому числі за
рахунок відмови від практики відряджень співробітників у регіони /
Прес-служба Державної податкової служби (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245789137&cat_
id=244276429). – 2012.– 14.11).
***
Единый социальный взнос: для предпринимателей изменены
сроки уплаты
Законом Украины от 18.09.2011 года N 5292-VI «О внесении изменений в статьи 9 и 25 закона Украины «О сборе и учете единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование»,
вступившим в силу с 13 октября 2012 года, изменены сроки уплаты
единого взноса для некоторых категорий плательщиков.
Начальник отдела отчетности, экономического анализа и
контроля за поступлением платежей управления поступления
доходов главного управления Пенсионного фонда Украины в Севастополе Е. А. КОПЫЧЕВА:
– Порядок расчетов с Пенсионным фондом существенно изменился для всех физических лиц-предпринимателей, работающих как
по упрощенной системе налогообложения, так и на общей системе, а
также для самозанятого населения.
Наиболее многочисленная категория – это предприниматели
упрощенной системы налогообложения. Ранее такие предприниматели уплачивали единый взнос в виде авансового платежа ежемесячно до 20-го числа следующего месяца, а окончательный расчет
производили за год до 20 января следующего года. Теперь предпринимателям, работающим по единому налогу, единый взнос необходимо
будет уплачивать ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего
за кварталом.
Необходимо обратить особое внимание, что это уже не авансовый
платеж и за нарушение квартальных сроков уплаты, а именно до 20
января, до 20 марта, до 20 июля и до 20 октября, к плательщикам будут
применяться штрафы: финансовые санкции в размере 10 % от неуплаченной суммы и пеня – 0,1 % за каждый день просрочки платежа.
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Что касается предпринимателей-«упрощенцев», которым пенсия назначена по возрасту в соответствии с законом Украины «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании» и всех
инвалидов, получающих пенсии или пособия, то они по-прежнему
освобождаются от уплаты за себя единого социального взноса. Еще
раз подчеркиваю, что эта льгота не касается пенсионеров, которым
назначены другие виды пенсий и по другим законам.
Что касается отчетного периода, то он для предпринимателей
и самозанятого населения остается прежним – календарный год,
а вот сроки представления отчетности будут несколько изменены.
Пенсионным фондом Украины уже подготовлен соответствующий проект постановления (Слава Севастополя (http://www.slava.
sebastopol.ua/2012.11.2/view/35245.html). – 2012. – 02.11).
***
З 17 грудня українські підприємці будуть повністю звільнені
від процедури отримання та подання до податкової служби
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ ). Про це інформує
прес-служба ДПС.
У своїй подальшій 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 перенесення 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 документів та часу, що витрачається на їх отримання. Крім того, довідка
ЄДРПОУ була платною, а отже, 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 внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України», а також Законом
9
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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 (Західна
iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/print/2012/10/29/376206). –
2012. – 29.10).
***
З 1 січня малому бізнесу відшкодовуватимуть 100 % єдиного
соціального внеску
Відповідно до нового Закону України «Про зайнятість населення»,
який набуде чинності 1 січня 2013 року, суб’єктам малого бізнесу буде
відшкодовуватися 100 % єдиного соціального внеску.
Про це на прес-конференції повідомив директор Львівського
обласного центру зайнятості Василь Барилюк.
Також він розповів про інші новації цього закону. Зокрема, для
роботодавця, який працевлаштовує молоду людину, для якої це перше
робоче місце, на термін понад два роки упродовж одного року буде
відшкодовуватися єдиний соціальний внесок за цю людину.
Крім того, роботодавці, які впродовж року виплачуватимуть працівникам заробітну плату у розмірі понад три мінімальні зарплати,
отримають відшкодування 50% єдиного соціального внеску (Західна
iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/print/2012/10/31/376737). –
2012. – 31.10).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Податкова система більше не є перешкодою для інвестицій
Такими є висновки дослідження Індексу інвестиційної активності
України за підсумками третього кварталу 2012 року.
Його, за ініціативи Державної податкової служби, провела соціологічна компанія «Research & Branding Group». Експерти опитали
понад 250 керівників українських, американських та європейських
компаній-інвесторів.
10

Безпека підприємництва, 2012, № 6

Відгуки на реформування податкової системи...

Більшість з них відзначили позитивні зміни у роботі ДПС. А саме
– оформляти документи в податковій стало в рази швидше, а електронне звітування працює бездоганно.
Тепер інвестори очікують на зниження кількості податків, скорочення документації та спрощення алгоритмів обчислення та адміністрування податків.
Такі очікування бізнесу збігаються із планами держави щодо
подальшого спрощення податкової системи, запевнив Голова ДПС
Олександр Клименко (Факти.ICTV (http://fakty.ictv.ua/ua/index/
read-news/id/1462526). – 2012. – 12.11).
***
Сплата податків повинна бути простою і комфортною ...
В даний час функція податкової служби не обмежується збором
податків. В першу чергу перед податківцями стоїть завдання створити
для суб’єктів підприємництва зручні і комфортні умови для їх сплати.
Про це йшлося на черговій зустрічі керівництва податкової служби
міста Алушта з представниками регіональних засобів масової інформації. План по забезпеченню доходної частини бюджету виконується
вчасно і в повному обсязі. При цьому йде постійна робота з лібералізації податкового законодавства. Які конкретно кроки робляться в
цьому напрямку, озвучив начальник Державної податкової інспекції м. Алушти А. Гарагуц. Він зазначив, що зараз діяльність податкової служби спрямована на підтримку платників податків та створення
умов для комфортного ведення бізнесу. Всього за один рік Державна
податкова служба України здійснила комплексну реформу існуючої
податкової системи. У країні спрощено процедуру адміністрування,
значно скорочено кількість податків і зборів. Крім того, завдяки кардинальним змінам і розвитку електронних сервісів, бізнес значно скоротив час на надання звітності. Електронні ключі та програмне забезпечення видаються безкоштовно і без найменших зусиль платник
переходить на зручний, прогресивний і безконтактний спосіб спілкування з податковою службою.
Дистанційні електронні сервіси комфортні, не вимагають витрат
часу, виключають людський фактор і корупційні прояви. «Платник
податків не знає в обличчя свого інспектора» – це мета, до якої прагне
сьогодні українська податкова служба.
Нещодавно з’явилася нова он-лайн-послуга «податковий асистент», суть якої – у повідомленні платника податків щодо можливих
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податкових ризиків. Фактично, платник податків абсолютно безкоштовно отримує послугу податкового аудиту з якісною інформацією
із першоджерела.
На розгляді у Верховній Раді знаходяться пропозиції щодо повного
перекладу процедури реєстрації платників податку на додану вартість в електронний формат. Надалі, наступним завданням стане введення електронної звітності з податку на прибуток, на доходи фізичних осіб і земельного податку.
Йде робота над створенням електронного кабінету платника
податків. Завдання полягає в тому, щоб не було черг, затримок з прийомом звітності, щоб платник був задоволений, в комфортних умовах з використанням сучасних технологій міг отримати консультацію, вирішити всі питання, які є у нього до податкової служби (ДПС
в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/
local-news/75275.html). – 2012. – 12.11).
***
З 1 січня 2013 року платники податку на прибуток подаватимуть податкову декларацію один раз на рік
Про це повідомили платникам податків фахівці ДПІ у м. Керчі на
семінарі, присвяченому останнім змінам в податковому законодавстві, що нещодавно відбувся у податковій інспекції.
Відкриваючи семінар, податківці м. Керчі доповіли платникам
податків про те, що починаючи з 01.01.2013р. кардинально змінюється
порядок декларування і сплати податку на прибуток.
Законом України від 05.07.12 № 5083 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби і у зв’язку
з проведенням адміністративної реформи в Україні» внесені зміни в
п. 57.1 ст.57 Кодексу.
З січня 2013р. передбачено, що платники податку на прибуток,
які за останній річний звітний (податковий) період одержали більше
10 млн. грн щомісячно зобов’язані сплачувати до бюджету авансовий внесок по податку на прибуток в розмірі не менш ніж 1/12 суми
податку на прибуток у термін, встановлений для місячного податкового періоду. При цьому такі платники подаватимуть до податкової
інспекції тільки річну податкову декларацію, до складу якої входитиме розрахунок щомісячних авансових внесків.
Новостворені платники податку на прибуток, платники, з доходом за останній річний звітний (податковий) період менш або рівним
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10 млн грн авансові внески по податку на прибуток не сплачують і
надають до податкової інспекції річну податкову декларацію.
Неприбуткові установи і організації авансові внески по податку
на прибуток не сплачують (порядок їх оподаткування встановлений
ст. 157 НКУ) і надають податковий звіт за формою, встановленою
наказом ДПАУ від 30.01.11р. № 56.
Крім того, податківці звернули увагу, що пунктом 2 підрозділу
4 розділи XX Податкового кодексу встановлено, що платники податку
на прибуток, які, починаючи з 2013 р. подають річну податкову декларацію згідно п. 57.1 Кодексу, сплачують в січні-лютому 2013 р. авансовий внесок по цьому податку у розмірі 1/9 податку на прибуток,
нарахованого в податковій звітності за дев’ять місяців 2012 р. протягом 20 календарних днів, які настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) місяця (ДПС в Автономній Республіці Крим
(http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/local-news/74455.html). – 2012. –
02.11).
***
Головне завдання – зручний та ефективний сервіс для платників податків
До цього сьогодні прагнуть податківці Запорізького регіону. Відбувається радикальна зміна філософії податкової служби, її перетворення з фіскального органу в сервісну службу.
Заради цього в області запроваджена низка додаткових електронних сервісів для платників і вдосконалена процедур адміністрування податків. Зокрема, впродовж першого півріччя було відкрито
27 сервісних центрів з обслуговування платників податків, з єдиними
стандартами податкового сервісу і широким переліком послуг.
Ще один важливий крок – відкриття у м. Запоріжжі центру сертифікації ключів цифрового підпису і надання інших інформаційних послуг. За час його роботи майже 5,5 тисяч запорізьких платників
податків вже отримали безкоштовні електронні ключі.
В області щорічно зростає кількість платників ПДВ, які подають
звітність в електронному вигляді. Сьогодні їх майже 96 %, хоча ще
в 2010 році їх було тільки 20 %, а в 2011 році – 36 % від загальної
кількості платників ПДВ. За 10 місяців 2012 року в регіоні 5301 платник податків зареєстрував в Єдиному реєстрі понад 1,1 млн. податкових накладних на суму ПДВ 11,5 млрд. грн. Запорізькі платники
податків вже відчули на собі суттєві переваги приймання податкової
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звітності в електронному вигляді та введення Єдиного реєстру податкових накладних.
Одним з позитивних фактів поліпшення роботи з бізнесом стало
автоматичне відшкодування ПДВ. Система автоматичного відшкодування ПДВ, яка почала працювати з минулого року, нині досягла своєї
головної мети: в області кожен місяць забезпечуються оперативні
темпи повернення коштів платникам податків.
Так, у січні-жовтні поточного року 21 запорізький платник отримав автоматичне відшкодування ПДВ на суму 1 млрд 609 млн. Всього
в Запорізькому регіоні станом на 1 листопада 2012 року 76 платникам
відшкодовано ПДВ на суму 2 млрд 408 млн гривен.
Суттєвим є те, що із запровадженням системи відшкодування
ПДВ в автоматичному режимі та введенням Єдиного реєстру податкових накладних, підприємства відмовляються від застосування схемного кредиту, використання податкових накладних старих періодів,
зменшились розбіжності в частині завищення податкового кредиту
тощо.
Тобто відбувається активне налагодження нових ефективних
каналів комунікацій з платником, оскільки податківці зацікавлені у
зворотному зв’язку, в оцінці їхніх дій. Введеться копітка робота, котра
покликана звести нанівець вплив людського фактора на взаємостосунки податкової з бізнесом і покращити умови обслуговування для
платників податків (ДПС у Запорізькій області (http://zp.sts.gov.ua/
media-ark/reaguvania-na-krytyku/75196.html). – 2012. – 09.11).
***
Державна податкова служба України спільно з Асоціацією
платників податків протягом жовтня вивчали думку громадськості щодо системи оподаткування та діяльності органів ДПС.
Таку всеукраїнську акцію підтримали і фахівці Державної податкової
інспекції у м. Сумах.
Було опитано 250 сумчан. Анкетування проводилося анонімно
і до його участі були залучені платники різного віку – від 18 до
60 років, та різного роду занять. Найбільше з усіх опитаних підприємців – 65 %.
В оцінці діяльності ДПС України голоси респондентів розподілилися так: 121 поставили «добре», 120 – «задовільно», 7 – «відмінно».
Те, що людський фактор у податковій політиці відіграє провідну
роль, засвідчено практикою, а те, наскільки дієвим є партнерство
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податківців і платників, засвідчила відповідь на запитання: «Як змінилися взаємовідносини ДПС з платниками податків у 2012 році?».
48 відсотків опитаних вважають, що вони змінилися на краще, 47 %
– впевнені, що все залишилося без змін, а 12 % вважають істотними
зміни на краще.
Щодо оцінки діючої системи оподаткування, то найвищий бал
«відмінно» поставили тільки 2 % сумчан. Кількість платників, які
вважають її «доброю» та «задовільною» однакова – 49 %. «Поганою»
діючу податкову систему не вважає жоден респондент.
Левова частка сумчан, які відповідали на запитання анкети, не є
членами регіонального відділення Асоціації платників податків.
Більшість опитаних зацікавлені в отриманні практичної допомоги
від фахівців податкової служби у вигляді семінарів, консультацій
та допомоги щодо складання податкової звітності (ДПС у Сумській
області (http://sumy.sts.gov.ua/media-ark/local-news/74911.html). –
2012. – 07.11).
***
Как сообщила начальник ГНИ в г.Сумы Ирина Карайон, за
10 месяцев этого года в государственный бюджет перечислено
725,6 млн грн, а в местный бюджет – 614,4 млн грн. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года бюджетные поступления
выросли почти на 138,5 млн грн (на 11,5 %).
За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 1294 новых налогоплательщика – физические и юридические лица. Неуклонно растет
и количество «упрощенцев». В ГНИ в г. Сумы на ноябрь 2012 года их
уже 9927, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 7874. Также в этом году введена упрощенная процедура регистрации новых плательщиков НДС: втрое уменьшился объем
необходимых документов и сроки рассмотрения заявлений (не более
пяти дней). На сегодня плательщиков налога на добавленную стоимость
зарегистрировано 2239 человек, из них 219 только в 2012 году. Кроме
того, ГНИ в г.Сумы возмещено 476,5 млн грн. НДС, из которых большая
доля (312 млн грн) – автоматическое возмещение (Газета «Ваш шанс»
(http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=4614). – 2012. – 13.11).
***
Під час зустрічі заступника голови ДПС у Харківській області
Володимира Кизими з представниками ЗМІ йшлося про подальше
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удосконалення системи оподаткування, роль, яку відведено в цьому
процесі платникам податків, а також заходи, які проводять
податківці для отримання пропозицій від підприємців щодо покращення умов ведення бізнесу,
Податківець розповів, що наприкінці жовтня в нашій країні стартувала кампанії зі збору та узагальнення пропозицій від представників бізнесу щодо вдосконалення податкової системи. Ці заходи впроваджуються в рамках формування Програми лібералізації податкової
політики на 2013–2014 роки, що розробляється за дорученням Президента України Віктора Януковича.
Як зазначив Володимир Кизима, на державну податкову службу
покладена відповідальна місія – проінформувати підприємницьку
спільноту про розпочату кампанію, організувати збір зауважень, проаналізувати та систематизувати їх.
«Ми встановили в приміщеннях усіх податкових інспекцій спеціальні скриньки для пропозицій. Крім того, платники можуть надіслати нам їх поштою, у тому числі, електронною (http://sts.gov.ua/
propozitsii-do-programi-liberalizatsii-). Збір пропозицій триватиме протягом усього листопада 2012 року (ДПС у Харківській області (http://
kh.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74192.html). – 2012. – 01.11).
***
Податкова «цифрова фортеця» захищає підприємницьку ініціативу бізнес-спільноти Хмельниччини
Зростання позиції України у рейтингу Світового Банку Doing
Business Report-2013 та рейтингу податкових систем Paying Taxes не
в останню чергу стало можливим завдяки запуску оновленого вебпорталу органів ДПС України.
Аби убезпечити себе від раптових зустрічей з податківцями
через спільні справи з «ризиковими» підприємцями перед тим, як
укладати угоди з новими діловими партнерами, корисно зайти на
сайт sts.gov.ua та за допомогою сервісів «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера», «Реєстр платників ПДВ», «Анульовані свідоцтва
платників ПДВ», «Перевірка свідоцтва платника єдиного податку»
та «Адреси масової реєстрації платників податків» оцінити податкові ризики контрагентів.
«Єдина база податкових знань» містить більше 13 тисяч уніфікованих відповідей, які дають змогу уникнути неоднозначного тлумачення законодавства.
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Перелік сервісів, що надаються на оновленому ресурсі постійно
розширюється та вдосконалюється, адже це вимога часу. Наразі тестується система видачі свідоцтв платника ПДВ через мережу Інтернет. Це значна подія, яка сприятиме подальшій дерегуляції економіки
в державі та повністю прибере з процесу людський фактор, а відповідно і ризики будь-яких корупційних проявів.
ДПС України у найближчому майбутньому планує вдосконалити
відносини з платниками, перевівши їх в он-лайн режим. Крім можливості цифрового звітування, яким уже користується майже всі платники ПДВ регіону, усі підприємства зможуть через Інтернет отримувати адміністративні послуги, консультації та здійснювати розрахунки з бюджетом. Це стане можливим завдяки «Електронному
кабінету платників податків» – сервісу веб-порталу ДПС України,
який за допомогою спеціального інструменту доступу з використанням електронного цифрового підпису підвищить рівень обслуговування бізнес-спільноти. Робота з персональним електронним кабінетом стане можливою з будь-якого підключеного до мережі Інтернет
комп’ютера.
Більшість сервісів «кабінету» буде запущено в 2013 році, але
вже з 1 грудня нинішнього року для користувачів стане доступною
інформація про заборгованість і можливості електронного декларування (Бізнес-область (http://km.biznesoblast.com/article/news/
khmelnytskyi/3470/). – 2012. – 31.10).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
У приміщенні Джанкойської податкової інспекції було проведене засідання «круглого стола» за участю начальника Джанкойської ОДПІ АРК ДПС Сергія Толкачова із представниками малого
бізнесу на тему ведення роздрібної торгівлі в магазинах, які складають одну з найбільших верств підприємництва у Джанкойському
регіоні. Метою зустрічі стала необхідність почути безпосередньо від
платників податків ідеї щодо вдосконалення податкової системи.
У ході засідання підприємці висловили своє бачення Податкового кодексу. Керівник податкової запевнив, що всі пропозиції бізнесу будуть ретельно систематизовані й надані для урахування в Програмі лібералізації державної податкової політики на 2013–2014 роки,
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що зараз розробляється з доручення Президента України Віктора
Януковича.
«Державна податкова служба постійно працює над створенням
сприятливих умов для розвитку, плідного функціонування й підтримки бізнесу. Спрощення системи адміністрування податків і моделювання політики податкової служби на основі побажань підприємницького співтовариства дозволить бізнесу в майбутньому працювати
комфортно», –наголосив Сергій Толкачов.
Наприклад, на даний момент у Верховній Раді зареєстровані законопроекти № 11284-11285 з виправленнями в Податковий кодекс і інші
законодавчі акти для вдосконалення адміністрування податків і зборів, який передбачає зменшення ставок оподатковування для 5 і 6 груп
платників єдиного податку: з 7 і 10 % до 5 і 7 %. Крім того, скасовується обмеження кількості найманих робітників. Також гостям податкової інспекції повідомили про ще одне корисне нововведення Державної податкової служби України – впровадження електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій за допомогою
модемів. Вони призначені для передачі копій сформованих розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі різним каналам зв’язку в органи державної податкової служби, тому цей
сервіс значно спростить для платників податків процес формування
й надання звітності, зменшить витрати суб’єктів господарювання на
печатку й зберігання контрольних стрічок (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/local-news/75302.html).
– 2012. – 12.11).
***
Асоціація платників податків на Волині закликає волинян
запропонувати власні шляхи лібералізації податкової політики
Місцеві осередки АППУ на Волині активізують свою роботу
у напрямі збору пропозицій до Програми лібералізації державної
податкової політики. Таке рішення ухвалили на засіданні ради територіального відділення АППУ у Волинській області за участі керівників податкової служби краю, начальників ДПІ області та платників податків.
«Якщо ми будемо радитися з бізнесом та частіше обговорюватися
болючі питання, у нас не виникатиме конфліктів в роботі. Принаймні,
наша практика спілкування з бізнесом під час проведення «круглих
столів» та зустрічей, свідчить про великий потенціал спільної роботи
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у напрямку реформування податкової системи», – запевнила учасників засідання заступник голови ДПС у Волинській області Інна
Степанюк.
Отож, волиняни мають можливість висловитися щодо шляхів та
механізмів удосконалення та спрощення процедур адміністрування
податків і запропонувати конкретні і дієві на практиці механізми вдосконалення податкової системи.
Форма внесення пропозицій може бути різна. Письмово їх можна
надавати у спеціальні скриньки, які встановлені у всіх податкових
інспекціях та центрах обслуговування платників податків Волині.
Тим, хто надає перевагу електронному спілкуванню, варто скористатися спеціальним багером «Пропозиції до Програми лібералізації
державної податкової політики», який розміщено на веб-порталі ДПС
України (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/74523.html). – 2012. – 05.11).
***
В ходе заседания Общественного совета при ГНС в Донецкой
области были рассмотрены вопросы активного развития партнерских отношений государственной налоговой службы и бизнессообщества как путь к обеспечению благоприятной предпринимательской среды, намечены перспективы участия общественности
в разработке Программы либерализации государственной налоговой политики на 2013–2014 гг. Членами Общественного совета был
внесен ряд предложений в Программу либерализации и отмечено, что
следующее заседание Совета будет полностью посвящено данному
вопросу.
Также рассматривались вопросы внедрения электронной
контрольной ленты регистраторов расчетных операций и модемов, предназначенных для передачи копий сформированных РРО
расчетных документов и фискальных отчетных чеков в органы государственной налоговой службы (НОВОСТИ.dn.ua (http://novosti.
dn.ua/details/189630/). – 2012. – 01.11).
***
Засідання робочої групи з розробки проекту Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на
2013–2014 роки провів заступник голови обласної державної адміністрації Петро Гончарук.
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Як пояснив посадовець, особливість нової програми полягає в
інноваційному, проектному підході.
– Ми намагалися максимально врахувати проекти з розвитку підприємництва, що запропоновані громадськими об’єднаннями підприємців,
представниками малого бізнесу, – підкреслив заступник голови ОДА.
Головною метою Програми визначено створення сприятливих
умов для бізнес-середовища, забезпечення сталого розвитку малого
підприємництва, збільшення його внеску в соціально-економічний
розвиток регіону та підвищення його конкурентоспроможності.
При цьому пріоритетними напрямками та завданнями Програми
стануть: забезпечення якісного, прозорого державного та муніципального регулювання сферою господарської діяльності; реформування
державної регуляторної політики, дозвільної системи, адміністративних послуг; фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого
підприємництва; розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, у тому числі в малих містах та сільській місцевості.
Важливим є той факт, що запропоновані заходи нової Комплексної програми гармонійно доповнюють Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року.
Проект Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2013–2014 роки буде винесено на розгляд депутатського корпусу до кінця поточного року (Запорізька ОДА
(http://www.zoda.gov.ua/news/17339/rozrobka-proektu-kompleksnojiprogrami-rozvitku-malogo-pidprijemnitstva-viyshla-na-finishnupryamu.html). – 2012. –01.11).
***
В Івано-Франківську презентували Програму ділових консультаційних послуг (BAS) Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, що фінансується Європейським Союзом. Захід проходив за
сприяння Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та
обласної держадміністрації. За дорученням голови ОДА Михайла
Вишиванюка учасником цього презентаційного заходу був перший
заступник директора департаменту економіки Василь Насадюк.
Прикарпатським підприємцям, представникам органів влади,
бізнес-асоціацій фахівці BAS продемонстрували, як завдяки участі в
Програмі підприємства малого та середнього бізнесу (в області у цій
сфері працює понад 75 % населення) можуть отримати фінансову та
експертну допомогу для розвитку власної справи.
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За словами менеджера Програми ділових консультаційних
послуг ЄБРР в Україні Наталії Бандери, допомога полягає в наданні
корисної інформації та експертних порад з приводу залучення місцевих консультантів для вирішення певних завдань в розвитку власного
бізнесу.
Довідка
Програма ділових консультаційних послуг (BAS) Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку стартувала в Україні у 2010 році і фінансується ЄС. Наразі це майже 150 проектів для 145 підприємств. Перший
проект в рамках Програми реалізовується і на Прикарпатті (ІваноФранківська ОДА (http://www.gov.if.ua/modules.php?name=News&file=articl
e&sid=17933). – 2012. –07.11).

Думка з приводу…
Міські підприємці переконані, наразі одна із ключових проблем
для бізнесу – високі банківські відсотки на кредити. Людям не вистачає коштів для якісного розвитку власної справи (ТРК «Вежа» (http://
vezha.org/ekonomika/n_29917/programu_ pidtrymky _mistsevogo_
pidpryyemnytstva_prezentuvaly _u_ivanofrankivsku_(video).html).
–
2012. – 07.11).
***
Областная власть готова практически поддержать малый
бизнес, заявил сегодня заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Анатолий Репицкий на совещании по вопросу развития реального сектора экономики региона. Об этом «МГ-media»
сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
«Мы неоднократно подтверждали перспективность малого предпринимательства. Именно в этой сфере экономики бизнес более гибкий к изменениям на рынке, именно эта среда является источником
трудоустройства жителей, особенно в нашей страдающей от реструктуризации угольных предприятий области», – считает он.
По его словам, в этой сфере занято 65,5 тыс. человек, из которых
в производстве – 13,5 тыс. человек, или каждый пятый. А их доля в
штатной численности предприятий производственной сферы области
– всего 5,5 %.
«За прошлый год ими произведено и реализовано продукции на
2 млрд грн, что соответствует немногим более 2-м процентам в валовом промышленном производстве нашего региона. В тоже время,
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малый бизнес в АПК, строительстве, торговле, транспорте и ряде
других отраслей производит до 60 % товаров, работ, услуг в своей
отрасли», – отметил Анатолий Репицкий.
При этом заместитель главы облгосадминистрации подчеркнул,
что областная власть готова практически поддержать малый бизнес: «Проведена дерегуляция законодательства, упрощены процедура
предоставления разрешительных и административных услуг, условия открытия и ведения бизнеса. Завершается разработка региональной целевой программы поддержки малого предпринимательства до
2016 года, которая предусматривает финансовую и инфраструктурную поддержку» (Молодогвардеец (http://www.mgm.com.ua/news/
rukovodstvo-luganskoy-oblasti-gotovo-podderzhat-malyy-biznes-napraktike). – 2012. – 06.11).
***
Развитие малого и среднего бизнеса на Луганщине позволит
области диверсифицировать экономику
Выступая на «круглом столе» «Практика и проблемы применения налогового законодательства» заместитель начальника Главного управления экономики – начальник управления потребительского рынка, ценовой политики и реформирования собственности
облгосадминистрации Борис Червонный затронул вопросы развития
малого и среднего бизнеса на Луганщине.
По его словам, в этой сфере сегодня зарегистрировано
112 тыс. субъектов предпринимательства. Здесь созданы рабочие
места, на которых работают 280 тыс. чел., или каждый четвертый
трудоспособный житель области.
«Малый бизнес более гибкий к спросу населения и внешнего рынка.
Поэтому его развитие позволит области диверсифицировать экономику,
– уверен Борис Червонный. – Именно здесь можно сформировать прослойку предприятий, которые будут выпускать конкурентную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, деньги будут
оставаться в регионе, и работать на дальнейшее развитие».
Он рассказал, что сегодня областная власть заканчивает разработку региональной целевой программы «Развитие и
поддержка малого предпринимательства в Луганской области на
2013–2015 годы», которой предусмотрена существенная финансовая
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие соответствующей инфраструктуры.
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«Губернатор поставил перед нами задачу – продолжить формирование «Золотой сотни» – предприятий, которые видят перспективы
развития, прежде всего для себя. Для области это новые рабочие места,
гарантированные высокие зарплаты и, конечно, решение вопроса формирования бюджетов», – подчеркнул Борис Червонный (Луганська
ОДА (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2012/11/02/news_41879.
html). – 2012. – 2.11).
***
Заходи з лібералізації податкової системи будуть запроваджуватися відповідно до побажань підприємців
У конференц-залі державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва ДПС відбулась особиста зустріч виконуючої
обов’язки начальника інспекції Тетяни Шкребко з активними підприємцями – представниками малого та середнього бізнесу району і
громадськістю.
Під час зустрічі з представниками бізнесу були висловлені окремі
пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи
з огляду на районну специфіку та проблемні моменти із адмініструванням податків, що виникають у бізнесменів на практиці.
Сформульовані підприємцями району та громадськістю 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.
Тетяна Вікторівна зауважила, що за ініциативи Голови Державної податкової служби України Олександра Клименка протягом
осені податкові органи всіх рівнів збиратимуть пропозиції, зауваження та побажання підприємців. Після відповідної обробки та аналізу всіх листів, найактуальніші будуть відправлені на розгляд керівництву ДПС України. Ідеї бізнесменів знайдуть відповідне відображення у Програмі лібералізації державної податкової політики на
2013–2014 роки (ДПС у м. Києві (http://kyiv.sts.gov.ua/media-ark/newsark/74397.html). – 2012. – 02.11).
***
Територіальне відділення Асоціації платників податків України в Рівненській області вже понад десять років плідно співпрацює з податковою службою.
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Багатогранна діяльність відділення, яке очолює генеральний
директор підприємства «Самгаз» Андрій Марков, сприяє формуванню високої податкової культури у громадян. Свідчення тому –
зростання добровільної сплати податків, перехід на більш цивілізовані засади відносин підприємців із контролюючими органами. А це
позитивно позначається на стосунках бізнесу з органами державної
податкової служби, які останнім часом розвиваються на засадах партнерства та співпраці, взаємної довіри та поваги.
Спостерігається активна позиція керівництва територіального
відділення у захисті інтересів місцевого бізнесу, особливо малого та
середнього. До Асоціації може звернутися будь-яка організація або
приватний підприємець для одержання консультації, пов’язаної зі
сплатою податків і зборів. Адже одним із основних завдань АППУ є
розгляд, допомога і супровід розгляду скарг в апеляційних інституціях податкової служби, вирішення спорів між платниками податків і
податковою службою.
З метою належного інформування громадськості щодо чинного
податкового законодавства та змін у ньому, діяльності податкових
органів області, асоціацією створено підприємство «Інформ-центр»,
яке займається виданням газети “Податкові вісті», проведенням просвітницьких заходів / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС
у області (Рівненщина (http://irp.rv.ua/news/vihovuemo-podatkovukulyturu-u-suspilystvi). – 2012. – 13.11).
***
Заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка
поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення.
Для вирішення проблеми «тіньової» заробітної плати керівництво
Здолбунівської ОДПІ проводить часті зустрічі з суб’єктами господарювання, які використовують найманих працівників. Зокрема, з початку
року відбулися співбесіди з керівниками 73 підприємств району, 57 з
них вже підвищили заробітну плату найманим працівникам.
Нещодавно на одній з таких зустрічей перший заступник начальника Вячеслав Штейбарт зазначив, що виплата заробітної плати у
«конвертах» послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів усіх рівнів. Такі явища, як зарплата в «конвертах» та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі
корені і руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього
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тих, хто отримує неофіційну зарплату і чиї трудові книжки залишаються неоформленими (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.
ua/media-ark/news-ark/74987.html). – 2012. – 08.11).
***
Бізнес зробить податкову систему простою і зрозумілою
Серед представників депутатського корпусу Гощанського району є
керівники підприємств, громадських організацій, приватні підприємці.
Начальник Гощанської МДПІ Галина Бондарчук звернулась до
депутатів районної ради, сільських і селищного голів з проханням
взяти участь у формуванні нової податкової політики.
В процесі спілкування з представниками влади, які мають активну
життєву позицію та користуються довірою у громадян, Галина Степанівна наголосила, що врахування регіональної специфіки у проведенні податкової політики – це ознака цивілізованої держави. Тому
висловлені ними думки щодо законодавчих передумов для підтримки
бізнесу, адміністрування платежів, впровадження інновацій на місцях
є дуже важливими.
Галина Бондарчук ознайомила присутніх з порядком надання
пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства України.
Вона запевнила, що всі надані пропозиції будуть систематизовані та
передані для врахування при розробці Програми лібералізації державної податкової політики (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.
gov.ua/media-ark/news-ark/74991.html). – 2012. – 08.11).
***
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян доручив розробити проект обласної програми підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки
Займатиметься цим новостворена робоча група, очолив яку
заступник голови ОДА Василь Гецько.
Розробку проекту програми, метою якої є створення режиму сприяння розвиткові малого підприємництва в області, буде завершено до
25 грудня 2012 року.
На Тернопільщині, протягом січня-вересня 2012 року, державними реєстраторами зареєстровано 413 малих підприємств, крім того
2425 фізичних осіб.
Кількість розглянутих державними адміністраторами дозвільних
центрів звернень збільшилась у порівнянні з відповідним періодом
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минулого року в 1,8 рази і склала 12,7 тис. звернень, виданих дозволів
– у 2,7 рази (16,3 тис. дозволів), наданих консультацій – у 1,9 раза (Тернопільська ОДА (http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/35464.
htm). – 2012. – 06.11).
***
На Буковині створюються умови для розвитку малого та середнього бізнесу
На цьому наголосив заступник директора департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації
Володимир Гавриш 6 листопада під час презентації представникам
малого та середнього бізнесу краю Програми ділових консультаційних послуг «BusinessAdvisoryServises» Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
За його словами, упродовж січня – вересня в області видано понад
11 тис. документів дозвільного характеру, що у 3,6 рази більше, ніж
упродовж аналогічного періоду минулого року. Крім того, спостерігається позитивна тенденція зростання кількості зареєстрованих декларацій, що значно спрощує процедуру входження в бізнес. Сприятливо на роботу малого та середнього бізнесу впливає і робота Центру надання адміністративних послуг у Чернівцях, що запрацював з
травня цього року.
Володимир Гавриш додав, що в області діє механізм фінансовокредитної підтримки суб’єктів підприємництва, що передбачає часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків за рахунок
коштів обласного бюджету. Цього року на зазначені цілі з обласного
бюджету виділено 100 тис. гривень, переможцями конкурсного відбору визнані 4 бізнес-проекти.
Як відзначив Володимир Гавриш, для пільгового кредитування
підприємців та з метою інвестування у проекти на стадії «бізнес-ідей»
у квітні в області презентовано інвестиційний фонд «Буковина», розмір якого складає 8 млн. гривень. На реалізацію перших шести проектів буковинських підприємців Фонд уже виділив понад 1 млн. гривень.
За словами заступника директора департаменту, в області успішно
впроваджується широкомасштабна Програма заходів з перепідготовки
управлінських кадрів для сфер підприємництва «Українська ініціатива».
«При обласній державній адміністрації працює Міжвідомча
робоча група з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, розв’язання конфліктних ситуацій між
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суб’єктами підприємницької діяльності та контролюючими і правоохоронними органами. Найскладніші проблемні питання розвитку
підприємництва краю та шляхи їх вирішення систематично розглядаються під час засідань робочих груп регіонального Комітету з економічних реформ, громадської ради при обласній державній адміністрації, координаційних рад з питань розвитку підприємництва, і
що дуже важливо – під час безпосередніх виїздів на підприємства»,
– резюмував Володимир Гавриш (Чернівецька ОДА (http://www.oda.
cv.ua/news/na-bukovini-stvoryuyutsya-umovi-dlya-rozvitku-malogo-taserednogo-biznesu). – 2012. – 06.11).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Зростає кількість бажаючих безкоштовно отримати ключі електронного підпису
Популярність нового сервісу від податкової – Центру сертифікації електронних ключів – зростає прогресуючими темпами. З травня,
коли цей сервіс розпочав свою роботу, клієнтами Центру стали майже
92 тис. абонентів, при цьому третина з них (30 тис.) скористалися
новою послугою протягом жовтня.
Найактивнішими користувачами є індивідуальні підприємці,
кількість яких перевищила 57 тисяч. Вони отримали понад 79 тис.
посилених сертифікатів відкритих ключів.
Юридичним особам (майже 35 тис.) видано 94,5 тис. ключів.
Усього на цей час платники безкоштовно отримали 174 тис. ключів, за допомогою яких вони мають можливість використовувати всі
переваги систем електронного звітування та повністю уникати прямих контактів з працівниками ДПСУ.
Фахівці податкової служби головною причиною такої популярності сервісу вважають відсутність плати за отримання електронного ключа. Безкоштовна послуга, яку надає податкова, є альтернативою придбання посилених сертифікатів у комерційних структур. Враховуючи існуючу позитивну динаміку, у податковій службі
прогнозують подальше збільшення кількості звернень до Центру
сертифікації / Прес-служба Державної податкової служби (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245786399&cat_id=244277212). – 2012. – 13.11).
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***
Понад 107,9 млн грн сплачених податків – результат плідної
співпраці податківців Красногвардійського відділення Джанкойської ОДПІ з бізнесом
Про це повідомив в. о. начальника Красногвардійського відділення Джанкойської ОДПІ АРК ДПС Василій Степанов.
Він зазначив, що до загального фонду державного бюджету в
січні-жовтні поточного року платники податків Красногвардійського
району перерахували понад 17,7 млн грн. Це в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 5,4 млн грн. Зокрема, надійшло понад 2,7 млн грн податку на прибуток та 12,8 млн грн – податку
на додану вартість.
Місцеві бюджети отримали майже 90,3 млн грн.
«Такий результат – цілком природний і очікуваний наслідок
створення податковою службою сприятливих умов для ведення
бізнесу, – наголосив Василій Степанов, – і, водночас, – показник сумлінності платників податків, їх підтримки податкових
перетворень та ініціатив» (ДПС в Автономній Республіці Крим
(http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/local-news/74998.html). – 2012.
– 08.11).
***
Кількість власників електронного підпису на Вінниччині
стрімко зростає
У порівнянні з липнем цього року їх чисельність збільшилась
у 3,5 рази. Так, якщо на 1 серпня 2012 року нараховувалось 195
юридичних осіб та 181 фізична особа – підприємець, котрі стали
володарями електронних ключів, то на 1 листопада їх вже було
540 та 795 відповідно. Разом вони згенерували 2652 сертифіката
електронного підпису: 1541 – для юридичних осіб та 1111 – для
фізичних.
Наразі всі вони отримають можливість користуватися ще
одним он-лайн сервісом для підприємців – «Податковий асистент». І на постійній основі, через Інтернет отримувати від ДПСУ
повідомлення про податкові ризики, які податківці виявляють під
час моніторингу їх господарської діяльності / Відділ взаємодії із
ЗМІ та громадськістю ДПС у області (ДПС у Вінницькій області
(http://vin.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74480.html). – 2012. –
05.11).
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***
Луцькі податківці запрошують представників малого та середнього бізнесу обрати спрощену систему
Останні зміни до Податкового кодексу України суттєво розширили рамки застосування спрощеної системи оподаткування та сприяють збільшенню кількості суб’єктів господарювання – платників
єдиного податку. Про це повідомила заступник начальника Луцької
ОДПІ Світлана Сава під час засідання «круглого столу» з представниками луцьких підприємств.
Платники податків вже мають змогу обрати 6 групу спрощеної
системи оподаткування і для цього суб’єкт господарської діяльності
повинен подати до податкової інспекції відповідну заяву.
Посадовець нагадала, що з 12 серпня 2012 року введені дві додаткові групи платників єдиного податку: 5 – для фізичних та 6 – для
юридичних осіб. Граничний розмір доходу для цих груп встановлено
на рівні 20 млн. грн. Максимальне число найманих працівників для 5
групи – 20 осіб, для 6 – 50 осіб. Ставка податку при сплаті ПДВ – 7 %,
при включені ПДВ до складу єдиного податку – 10% для обох груп.
За словами Світлани Євгенівни, малому та середньому бізнесу
Уряд готує подальше вдосконалення спрощеної системи оподаткування. Відповідним законопроектом, ініційованим Мінфіном та ДПС
України, для платників єдиного податку 5 та 6 груп пропонується
зменшити ставки з 7 та 10 відсотків до 5 та 7 відсотків відповідно.
Крім того, планується скасувати обмеження кількості найманих працівників.
У разі перевищення гранично допустимого розміру доходу платники єдиного податку 4 групи можуть подати заяву про перехід в
групу 6 не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому відбулося перевищення / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю Луцької ОДПІ (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.
gov.ua/media-ark/local-news/74788.html). – 2012. – 07.11).
***
В Донецкой области число предпринимателей-плательщиков
единого налога с начала года выросло на 16 тысяч
По состоянию на 1 октября 2012 года в Донецкой области зарегистрировано свыше 166 тысяч физических лиц-субъектов ведения
хозяйства, из них почти 108 тысяч являются плательщиками единого
налога. Количество таких плательщиков с начала года выросло на
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16 тысяч человек, – сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области.
Как отметил председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко с 22 октября в регионе ведется кампания по сбору и обобщению предложений для формирования Программы либерализации
государственной налоговой политики на 2013–2014 гг.
Целью кампании является сбор и обобщение предложений по
совершенствованию функционирования налоговой системы и упрощению условий для ведения бизнеса с учетом региональной специфики и проблем в администрировании налогов на местах.
«В первую очередь информационно-разъяснительная кампания
направлена на плательщиков – представителей малого и среднего бизнеса, в т. ч., в малых городах и депрессивных регионах. От того, как мы
проведем эту кампанию, зависит отношение к нам общественности. Ни
одно предложение, что поступило от граждан, общественных организаций не должно остаться без внимания», – подчеркнул В.Бондаренко
(«ОстроВ» (http://www.ostro.org/donetsk/economics/news/409076/). –
2012. – 05.11).
***
Кількість підприємців-спрощенців Житомирщини за рік збільшилась на 10 тисяч
Станом на 1 листопада 2012 року в Житомирській області працюють 34,8 тисячі підприємців-спрощенців. У минулому році їх було
лише 24,4 тисячі.
Найбільше спрощенців здійснюють свою діяльність в місті Житомирі – 9784 підприємця. Лідерами за кількістю спрощенців серед
районів є Бердичівський (4563), Новоград-Волинський (3107) та Коростишівський (1991) райони.
Нагадаємо, що з 1 січня 2012 року введено в дію нові правила спрощеної системи оподаткування з поділом на групи платників єдиного
податку. А з 12 серпня цього року введено додаткові групи платників
єдиного податку (п’яту для фізичних осіб та шосту – для юридичних)
з річним обсягом доходу до 20 млн.грн.
На першій групі єдиного податку працюють понад 8,5 тисячі осіб.
Це підприємці, обсяг річного доходу яких не перевищує 150 тис. грн і
які не використовують праці найманих працівників,
Майже 18 тисяч обрали другу групу, яка передбачає обсяг доходу
до 1 млн. грн. на рік та дозволяє наймати до 10 працівників.
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Більше 5 тисяч підприємців з обсягом доходу не більше 3 млн грн
та до 20 робочих місць працюють на третій групі платників єдиного
податку.
І вже два підприємці області скористалися нововведенням і обрали
для себе п’яту групу.
Надходження від сплати єдиного податку також зросли порівняно
з минулим роком і становлять за 10 місяців поточного року понад
74 мільйони гривень. Це вдвічі більше відповідного минулорічного
показника, який становив 31 мільйон гривень (ДПС у Житомирській
області (http://zt.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75252.html). – 2012. –
12.11).
***
Активно розвивається малий та середній бізнес ІваноФранківська Про це свідчать дані відділу підтримки та розвитку
підприємництва. Торік відбулося перевищення докризового рівня з
виробництва продукції та надання послуг.
Цей показник сягнув більше 3,5 млрд грн. Як результат – бюджет
міста поповнився 150-ма мільйонами податків. До того ж, уперше
загальний показник рентабельності таких підприємства – 3 %. Нині
в місті зареєстровано майже 30 тисяч невеликих фірм, що охоплюють близько 40 % від усіх працевлаштованих громадян (ТРК «Вежа»
(http://vezha.org/ekonomika/n_29928/malyj _ta_serednij _biznes_
ivanofrankivska_pidijmayetsja_z_kolin.html). – 2012. – 08.11).
***
Дедалі більше калуських платників використовують право
перебування на спрощеній системі оподаткування. Якщо з початку
року в Калуській ОДПІ перебувало 2,3 тисячі спрощенців-фізичних
осіб, то на сьогодні на чотири сотні більше. А це половина від загальної кількості підприємців.
Цьому сприяло законодавче вдосконалення спрощеної системи
оподаткування, запроваджене з 1 січня цього року. Для платників
І-ї групи спрощено подання податкової звітності, суттєво збільшено
обсяг річного доходу, який дає право перебування на такій системі
оподаткування.
Надалі податківці очікують від платників податків подальших
пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства в рамках
формування Програми лібералізації державної податкової політики
31

Співробітництво підприємців та влади...

на 2013–2014 роки (ДПС в Івано-Франківській області (http://if.sts.
gov.ua/media-ark/local-news/74334.html). – 2012. – 02.11).
***
Бізнес Луганщини сплатив до зведеного бюджету
5 млрд 868 млн грн
Про це повідомили в управлінні прогнозування, аналізу, обліку та
звітності Державної податкової служби у Луганській області.
У січні-жовтні поточного року до зведеного бюджету сплачено на
1,4 млрд грн, або на 32 відсотки більше рівня 2011-го.
До загального фонду державного бюджету перераховано майже
1,9 млрд грн, що на 54 млн грн більше, ніж минулого року, в тому
числі податку на додану вартість – 1,2 млрд грн, податку на прибуток – 509 млн грн, що перевищує обсяги 2011 року на 210 млн грн, або
на 70 відсотків.
До бюджетів територіальних громад міст та районів регіону надійшло майже 3 млрд. грн. У порівнянні з 2011 роком податкові відрахування зросли на 407 млн грн, або на 16 відсотків (ДПС у Луганській
області (http://lg.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75385.html). – 2012. –
12.11).
***
У Дрогобицькому районі (Львівська обл.) малий бізнес забезпечує четверту частину бюджетних надходжень
У Дрогобицькому районі за три квартали від підприємств малого
бізнесу до бюджету надійшло 19 млн грн, що складає 22 відсотки усіх
надходжень.
Про це повідомив кореспондент ІА ZIK з посиланням на
в. о. голови райдержадміністрації Михайла Винницького.
З його слів, влада надає постійну підтримку розвиткові малого
підприємництва. На це впродовж січня-вересня було скеровано
111,7 тис. грн.
«Через міськрайонний центр зайнятості 24 особи отримали грошову допомогу у вигляді дотації за створені нові робочі місця,
17 осіб – одноразову допомогу для започаткування бізнесу», – відзначив Михайло Винницький.
Довідка ІА ZIK.
У Дрогобицькому районі функціонує 2 668 суб’єктів малого підприємництва (212 малих підприємств та 2 456 фізичних осіб–підприємців.
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Суб’єктами малого підприємництва за 9 місяців створено 432 нових
робочих місць. З числа безробітних пройшли перепідготовку та отримали підвищення кваліфікації 265 осіб (Західна iнформаційна корпорація
(http://zik.ua/ua/news/2012/11/02/377108). – 2012. – 02.11).

***
«Спрощенці» Івано-Франківська сплатили до місцевого
бюджету понад 30 млн. гривень єдиного податку
За 10 місяців платники єдиного податку сплатили
30,8 млн грн, що становить понад 7% від загальних надходжень
до місцевого бюджету, що на 17,8 млн.грн. більше відповідного
періоду 2011 року.
На спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності станом
на 1 листопада 2012 року перебуває 8395 – фізичних осіб та 1414 –
юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності.
Платники спрощеної системи оподаткування створили понад
8600 робочих місць, що складає майже 9% усіх працівників, які отримують заробітну плату.
Таку позитивну динаміку у податкових надходженнях іванофранківські податківці пов’язують із законодавчими нововведеннями
та покращенням обслуговування платників податків. Це є свідченням
того, що нова модель спрощеної системи оподаткування стала зручнішою та простішою.
Всього за січень – жовтень 2012 року до місцевого бюджету надійшло 424,5 млн грн (ДПС в Івано-Франківській області (http://if.sts.
gov.ua/media-ark/local-news/75131.htm). – 2012. – 09.11).
***
Платники податків Тернопільщини безкоштовно отримали
понад 3 тис. сертифікатів ключів
Податкова служба Тернопільщини станом на 2 листопада
2012 року видала 3129 посилених сертифікатів ключів, з яких 1355
– юридичним особам та 1773 – фізичним особам-підприємцям
(ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/media-ark/newsark/74553.html). – 2012. – 05.11).
***
З початку року бізнес Хмельниччини спрямував до бюджету
2 мільярди 270 мільйонів гривень
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У порівнянні з результатами десяти місяців 2011 року цьогорічний
показник надходжень до зведеного бюджету збільшився на 330 мільйонів гривень.
До державної скарбниці податківці Хмельниччини мобілізували майже 900 мільйонів гривень податків, понадпланові надходження сягнули 70 мільйонів, завдання Міністерства фінансів України виконані на 108 відсотків. Минулорічні показники перевершені на
110 мільйонів гривень.
До місцевих бюджетів регіону бізнес-спільнота краю сплатила
1 мільярд й 376 мільйонів гривень, що на 220 мільйонів гривень перевищує минулорічні досягнення.
У структурі загального фонду державного бюджету у січні-жовтні
2012 року забезпечено виконання доведених показників Мінфіну з
податків на прибуток та додану вартість, надходження з яких склали
258 мільйонів та півмільярда гривень відповідно. Завдання Мінфіну з
податку на прибуток перевиконані на 27 відсотків, порівняно з минулим роком збір зріс майже на 30 мільйонів гривень. З податку на
додану вартість приріст надходжень склав 70 мільйонів гривень.
Левову частку зборів до місцевих бюджетів традиційно становить податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Цьогоріч підприємницький актив краю вже сплатив до казни понад мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 110 мільйонів більше ніж
упродовж десяти місяців 2011 року. З плати ж за землю регіональні
скарбниці отримали майже 170 мільйонів гривень, що на 34 мільйони
більше за минулорічні результати.
«Показово, що зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів в
регіоні йде у крок із просуванням держави у рейтингах Світового банку
Doing Business Report-2013 та Paying Taxes. За висновками авторитетних міжнародних експертів Україна увійшла у першу трійку держав,
які найбільш суттєво поліпшили умови ведення бізнесу за останній рік.
При цьому наша країна посіла перше місце за рівнем прогресу у регіоні Центральної Європи та Східної Азії за рахунок позитивних реформ
у сферах «створення підприємств» та «оподаткування». Тож, на часі
новації схвально оцінені міжнародною спільнотою, та найголовніше
– підприємницькою громадою краю, адже цьогоріч у регіоні рівень
повноти та добровільності спати податків до бюджетів усіх рівнів має
стійкий тренд до зростання», – підсумовує голова ДПС у Хмельницькій області Ігор Сінгаєвський (ДПС у Хмельницькій області (http://
km.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74305.html). – 2012. – 02.11).
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***
У Хмельницькому безкоштовно отримано вже понад 3,6 тисячі
ключів електронного цифрового підпису
Таку можливість господарюючим суб’єктам краю надає акредитований центр сертифікації ключів при ДПІ у м. Хмельницькому,
який працює тут уже декілька місяців.
«Маючи електронний підпис, платник податків може безпроблемно звітувати до податкової електронною поштою. Тобто відпадає необхідність витрачати час на особисте відвідування податкового органу та стояння у черзі, щоб здати звіт», – нагадує начальник
інспекції Руслан Мединський.
За його словами, зазначений сервіс дедалі більше набирає популярності серед платників податків. Адже для того, щоб отримати безкоштовний ключ цифрового підпису, досить лише один раз витратити
тридцять-сорок хвилин на укладання у центрі відповідної угоди. При
цьому зробити це можна в інспекції щодня до 20 години.
«Ми намагаємося зробити усе для того, щоб бізнесу було зручно
і комфортно сплачувати податки. Стимулююча та сервісна функції є
основними для нас. Тепер зареєструватися та отримати електронний
ключ можна швидко та безкоштовно. Станом на початок листопада ми
видали підприємцям 3600 безкоштовних сертифікатів електронного
цифрового підпису і маємо надію, що кількість інтернет-звітуючих
зростатиме й надалі» – підкреслив керівник податкового органу
(ДПА у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/media-ark/localnews/74574.html). – 2012. – 05.11).

СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Прокуратура Крыма закончила следствие по уголовному делу
по обвинению работника алуштинского отделения ГАИ в получении взятки.
По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, сотрудник
ГАИ получил в качестве взятки 24 тыс. грн – четвертую часть суммы,
которую вымогал за непрепятствование предпринимательской деятельности на набережной Алушты.
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Правоохранитель был взят под стражу. Уголовное дело по факту получения взятки направлено в суд для рассмотрения по существу (События
Крыма (http://www.sobytiya.info/news/12/26800). – 2012. – 15.11).
***
Украинские предприниматели, пострадавшие в результате
банкротства крупной сети гипермаркетов «Окей Украина», пикетировали Посольство Эстонии в Украине.
«Цель митинга – привлечь внимание европейской общественности, а также руководства Республики Эстония к противозаконной
деятельности богатейшего человека Эстонии, известного бизнесмена
в ЕС Тедера Хиллара», – заявил директор Украинской Ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По его словам, люди уже несколько лет борются за то, чтобы собственник сети «Окей Украина» Тедер Хиллар погасил задолженность
перед тысячами украинских предпринимателей, которые поставляли
гипермаркетам товары и услуги…
Он также отметил, что участники акции протеста под стенами
Посольства Эстонии передали официальное письмо-обращение
эстонскому Послу с просьбой отреагировать на проблему и придать
огласке противоправные действия Тедера Хиллара. Кроме того, пикетчики передали аналогичные письма в МИД Украины, Представительство ЕС и ЕБРР. По мнению, А. Дорошенко, публичность проблемы
«Окей Украина» может вынудить эстонского бизнесмена пойти на
переговоры с обманутыми украинскими предпринимателями и погасить задолженность… (SiteUA (http://news.siteua.org/Экономика_и_
Финансы/457242/Украинские_предприниматели_пикетировали_
посольство_Эстонии). – 2012. – 20.11).
***
Заступник голови правління Волинської облспоживспілки Володимир Горгут заявив, що підприємці Центрального ринку – проти
його закриття і не поступляться торговим місцем.
На центральному ринку в Луцьку більш як 2,5 тис. людей мають
роботу безпосередньо на ринку.
Також заступник голови облспоживспілки нагадав, що договір
оренди землі, на якій знаходиться Центральний ринок, закінчується
в грудні 2012 року. «Відповідно до закону ми маємо першочергове
право на продовження оренди. Безоплатно свої об’єкти облспожив36
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спілка не віддасть. Не поступляться торговим місцем і підприємці, з
якими у нас, вважаю, повне взаєморозуміння», – заявив Горгут… та
нагадав, що щорічно Центральний ринок сплачує 4 млн грн податків
і зборів до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних фондів (Волинська
правда (www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/45991/). – 2012. – 20.11).
***
В прокуратурі Дніпропетровської області відбулося розширене
засідання колегії щодо стану додержання законодавства про охорону праці, правозахисної діяльності з цих питань
…Мають місце факти порушення органами Держтехногенбезпеки
у Дніпропетровській області прав суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні ними господарської діяльності…
Заслухавши пояснення начальників Дніпропетровського та Криворізького територіальних управлінь Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, а також звіти окремих прокурорів міст та районів, колегія відзначила, що стан прокурорського нагляду та державного контролю з цих потребує активізації та прийняла відповідне
рішення, спрямоване на вжиття конкретних заходів, усунення наявних
порушень та посилення ефективності діяльності на цьому напрямі /
Прес-служба прокуратури області (Прокуратура Дніпропетровської
області (http://www.dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=112906). – 2012. – 30.10).
***
Дніпропетровська СЕС проводила необгрунтовані перевірки
підприємств
У сфері підприємництва органами прокуратури продовжують
виявлятись факти запровадження контролюючими органами проведення непередбачених дозвільних процедур, причому за кошти підприємців. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури.
Так, усупереч вимогам чинного законодавства працівники санітарно- епідеміологічної служби Дніпропетровської області шляхом
проведення необгрунтованих перевірок та винесення за їх результатами документів реагування змусили 3,8 тисяч суб’єктів господарювання до укладення договорів про надання їм послуг із проведення лабораторних досліджень, укладення яких має здійснюватись
виключно в добровільному порядку. На усунення вказаних порушень
закону прокуратурою області внесено подання.
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Робота щодо захисту прав підприємців від незаконного втручання
в їх діяльність з боку службових осіб контролюючих органів, представників місцевої влади та самоврядування, триває (УНН (http://
www.unn.com.ua/ua/news/1032612-dnipropetrovska-ses-provodilaneobgruntovani-perevirki-pidpriemstv/). – 15.11. – 2012).
***
Предприниматель «заплатил» врачу СЭС за документ
2 тысячи долларов
Об этом «Днепропетровск. Комментарии» стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры в Днепропетровской области.
Врач по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отдела
районной СЭС получил от предпринимателя взятку в сумме 2000 долл.
США за вынесение и подписания акта санитарно-эпидемиологического
обследования помещения и оборудование автомойки.
Прокуратура Самарского района направила в суд уголовное дело
по обвинению врача по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки
служебным лицом, занимающим ответственное положение).
Санкцией указанной статьи УКа Украины за совершенное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок
от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет и с конфискацией имущества («Днепропетровск. Комментарии»
(http://dnepr.comments.ua/news/2012/11/07/153501.html). – 2012. – 07.11).
***
В органах власти и государственного контроля Донецкой
области проведен ряд проверок в части защиты прав предпринимателей, по результатам которых внесены 53 документа реагирования и инициирован вопрос относительно привлечения к ответственности 49 должностных лиц. Об этом сообщили в прессслужбе прокуратуры Донецкой области.
В сообщении отмечается, что соблюдение требований законодательства в части защиты прав предпринимателей проверялось в
областном управлении Гостехногенбезопасности, разрешительных
центрах, Инспекции государственного архитектурно-строительного
контроля,
управлении
Госгорпромнадзора,
Государственной
экологической инспекции, санитарно-эпидемиологических станциях,
сельских и поселковых советах региона.
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В частности, в рамках проверок, проведенных в управлении Гостехногенбезопасности, установлено, что в нарушение действующего
законодательства при выдаче разрешений на начало работы предприятия, имеют место факты требования документов, не предусмотренных
установленными нормами. В то же время, допускались случаи выдачи
разрешений при отсутствии всех документов.
В сообщении подчеркивается, что органы прокуратуры своевременно реагируют на незаконные действия сотрудников
разрешительных органов. Так, Красноармейским межрайонным прокурором по результатам проверки, проведенной в городском управлении Гостехногенбезопасности, возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица. Чиновник требовал взятку в размере
4500 гривен у частного предпринимателя за неприменение мер административного характера за возможные нарушения, выявленные во
время проведенных на предприятиях проверок. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.3 ст. 368 УК Украины. Ведется следствие.
В Инспекции Государственного архитектурно-строительного
контроля в Донецкой области установлены факты безосновательного
проведения внеплановых проверок предпринимателей. По результатам проверки прокуратурой внесено представление начальнику
Инспекции.
Также грубые нарушения порядка проведения плановых и
внеплановых проверок установлены в территориальном управлении
Госгорпромнадзора. В Макеевской инспекции прокуратурой области
опротестованы приказы начальника инспекции касательно назначения проверок субъектов ведения хозяйства в текущем месяце.
В Донецкой областной государственной экологической инспекции установлены случаи незаконного включения в план проверок
субъектов ведения хозяйства, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и не занимаются деятельностью, отнесенной
к высокой степени риска. По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой области, виновные лица привлечены к
ответственности.
Многочисленные нарушения разрешительного законодательства выявлены прокурорами в работе местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Установлено, что
сельскими и поселковыми советами не соблюдаются требования
действующего законодательства, в том числе в части обретения и
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реализации права субъектами ведения хозяйства на пользование землей.
В настоящее время проверки продолжаются (ОстроВ (http://www.
ostro.org/donetsk/society/news/406819/). – 2012. – 29.09).
***
Прокуратурой Вольнянского района (Запорожской области)
проведена проверка состояния соблюдения требований действующего законодательства по защите прав субъектов хозяйствования
в деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, регуляторных органов и контроля
По результатам проверки установлено, что одним из препятствий
для осуществления предпринимательской деятельности остаются
низкий уровень выполнения требований закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной
деятельности».
В частности, при проведении проверки в органах местного самоуправления прокуратурой района установлены неединичные факты
нарушения сроков утверждения планов деятельности по подготовке проектов регуляторных актов, утверждение указанного плана
не уполномоченным на то лицом, отсутствие соответствующего
анализа регуляторного влияния, не обнародование принятого регуляторного акта в средствах массовой информации, и т. д. Кроме того,
прокуратурой района установлен факт, когда сельским советом в
нарушение требований действующего законодательства вообще не
осуществлялась государственная регуляторная политика, соответствующие ежегодные отчеты сельского головы об осуществлении
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности не заслушиваются. Все это приводит к нарушению принципа предсказуемости и прав субъектов хозяйствования.
В сентябре прокуратурой района в адрес сельских голов Вольнянского района внесено 9 предписаний и 2 протеста, а всего в течение 2012 года – 18 документов прокурорского реагирования. Возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении должностного лица
органа государственного контроля (IPnews (http://www.ipnews.in.ua/
index.php/2012/10/08/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%
D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%
BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80-3/). – 2012. – 08.10).
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***
За втручання прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя
поновлено права суб’єкта господарської діяльності
Прокуратурою району під час перевірок з питань захисту прав
підприємців встановлені порушення податкового законодавства з
боку посадовця ДПІ, в результаті чого в діяльності одного з місцевих
підприємств відбулися вимушені збої.
Наразі діяльність підприємства відновлено. Відносно податківця,
який неналежно поставився до виконання своїх службових обов’язків,
прокуратурою району порушено дисциплінарне провадження (Прокуратура Запорізької області (http://www.zap.gp.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=113026). – 2012. – 02.11).
***
Налоговики Запорожской области отказали предпринимателям в регистрации налоговой отчетности
Предприниматели из Запорожской области пожаловались на
«горячую линию» Генеральной прокуратуры Украины о действиях по
блокированию деятельности со стороны налоговых органов региона.
В частности, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины
опубликовала по этому поводу следующее сообщение:
«Работники налоговой службы Запорожской, Одесской и Харьковской областей блокировали деятельность ряда субъектов хозяйствования путем нерегистрации налоговой отчетности в Едином
реестре налоговых накладных. После вмешательства прокуратур
указанных областей незаконные действия налоговиков прекращены,
налоговая отчетность предприятий зарегистрирована» (Паноптикон
(http://panoptikon.org/articles/36098-nalogoviki-zaporozhskojj-oblastiotkazali-predprinimateljam-v.html). – 2012. – 05.11).
***
Чиновник Мелитополя пойман на взятке от предпринимателяперевозчика
Чиновник получил взятку за содействие в беспрепятственной
работе предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками.
Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело в
отношении чиновника исполкома Мелитопольского горсовета и руководителя одного из коммунальных предприятий Мелитополя за получение взятки.
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«Как установлено, лица получили взятку за содействие в беспрепятственной работе предприятия, осуществляющего пассажирские
перевозки», – говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело
возбуждено по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки в крупном
размере) («МГ-media» (http://mgm.com.ua/news/chinovnik-melitopolyapoyman-na-vzyatke-ot-predprinimatelya-perevozchika). – 2012. – 16.11).
***
В Луганской области разоблачили директора ОАО, который
требовал взятку от предпринимателя
Работники УГСБЭП ГУМВД Украины в Луганской области разоблачили директора государственного открытого акционерного общества, который требовал взятку за свою подпись на документах об
аренде земельного участка.
Об этом «Восточному варианту» сообщили в Отделе связей с
общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
Как выяснилось, директор ГОАО требовал взятку в размере
14,5 тыс. грн от предпринимателя, который хотел взять в аренду
земельный участок, для того, чтобы создать там лесоторговый склад.
Выход из создавшейся ситуации предпринимателю посоветовали
искать в милиции, где он и рассказал о своих планах и об условиях
директора.
В результате работники УГСБЭП задержали директора ГОАО в
момент получения им взятки в сумме 14,5 тысяч гривен.
основании
материалов,
собранных
сотрудНа
никами
милиции,
прокуратура
возбудила
в
отношении
руководителя
уголовное
дело
по
статье
368 УК Украины (Восточный Вариант (http://v-variant.lg.ua/
region/51833-v-luganskoy-oblasti-razoblachili-direktora-oao-kotoryytreboval-vzyatku-ot-predprinimatelya-za-svoy-avtograf.html). – 2012.
– 14.11).
***
Податківців Львівщини спіймали на «обрахуванні» держави на
4,35 млн грн
Цьогоріч відділ безпеки при ДПС у Львівській області під час
перевірок виявив 4 випадки порушення законодавства з боку працівників податкової служби, через які платникам донарахували
4,35 млн грн податків та зборів.
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Як повідомляє прес-служба відомства, на сьогодні із донарахованої суми сплатили 1,91 млн грн.
Крім того, за 10 місяців року на Львівщині до дисциплінарної відповідальності притягнули 106 податківців. Ще 18 працівників податкової служби області звільнили з роботи.
За результатами розгляду матеріалів перевірок було порушено
5 кримінальних справ та складено 2 протоколи про адміністративне
корупційне правопорушення (Вголос (http://vgolos.com.ua/economic/
news/10751.html). – 2012. – 06.11).
***
Прокуратура передала до суду справу за фактом одержання
хабара службовою особою
Прокуратура м. Миколаєва закінчила досудове слідство та направила до Ленінського районного суду міста кримінальну справу за
обвинуваченням у хабарництві начальника відділу одного із комунальних підприємств м. Миколаєва.
Службовцю пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому розмірі).
06.09.2012 року обвинувачений, будучи службовою особою, вимагав 30000 грн. від менеджера одного із приватних підприємств за
сприяння у вирішенні питання закупівлі товарно-матеріальних цінностей. Службовець був затриманий після одержання частини обумовленої суми.
Відповідальність за такі протиправні діяння передбачає штраф від
семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або від 2 до 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
терміном до 3 років / Прес-служба прокуратури м. Миколаєва (Прокуратура Миколаївської області (http://pmo.gov.ua/news/prokuratura_ peredala_do_sudu_spravu_za_ faktom_oderzhannja_xabara_sluzhbovoju_osoboju.htm). – 09.11.2012).
***
Одесские предприниматели требуют защиты
19 ноября предприниматели провели митинг под стенами
облпрокуратуры. А также передали заявление, в котором потребовали остановить беспредел на рынках Одессы (Репортер (http://www.
reporter.com.ua/news/ovp). – 2012. – 19.11).
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***
Полтавські правоохоронці затримали «псевдоподатківця»
До відділу внутрішньої безпеки при Державній податковій службі
у Полтавській області управління внутрішньої безпеки ДПС України
надійшла інформація, що в одному з магазинів міста Лубни невідомий
чоловік від імені начальника податкової інспекції, вимагає у підприємця кошти в розмірі 7 тисяч гривень. Оперативно відреагувавши на
звернення податківці разом із представниками правоохоронних органів затримали підозрюваного. Ним виявився 49 річний водій таксі. На
разі триває дослідча перевірка.
Відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Полтавській області
УВБ ДПСУ просить у подібних випадках негайно звертатися за єдиним телефонним номером 0-800-501-007, запровадженим ДПС України для повідомлень про протиправні та корупційні дії працівників
податкової служби. Крім того, для всіх бажаючих цілодобово працює сервіс «Пульс податкової» – «гаряча» телефонна лінія за номером
(044)284-00-07, зателефонувавши на яку можна висловити свої пропозиції та побажання щодо роботи податківців або заявити про протиправні та корупційні дії працівників ОДПС / Відділ взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю ДПС у Полтавській області
(ДПС у Полтавській області (http://poltava.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/74483.html). – 2012. – 02.11).
***
Із початку року до антикорупційного проекту «Пульс податкової» звернулося 22 громадян області, які інформували про ймовірні
порушення у діях податківців
Як свідчить аналітика, найбільше зауважень щодо роботи податкової служби викликали дії окремих посадових осіб – 12 звернень.
Ще 4 звернення стосувалося реєстрації платником єдиного податку,
4 – подання звітності, 2 – перевірок суб’єктів господарювання. Після
оперативного опрацювання інформації, що надійшла від платників
податків, заявникам надано обґрунтовані відповіді.
«Пульс податкової» розпочав свою роботу з 25 січня 2012 року.
Головний принцип роботи сервісу – зворотній зв’язок та оперативне
вирішення проблемних питань платників. Переважна більшість звернень до «Пульсу податкової» опрацьовується протягом однієї доби.
Податківці не тільки приймають скарги громадян, а й повідомляють
заявникам про результати розгляду їх звернень та вжиті заходи.
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Номер «Пульсу податкової» (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово (Рівненщина (http://irp.rv.ua/news/»pulys-podatkovoi»-na-storojizakonu). – 2012. – 13.11).
***
Прокуратура виявила випадки незаконних перевірок на українських підприємствах
При здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів у
сфері підприємництва органами прокуратури виявлено низку випадків протиправного втручання працівників контролюючих та правоохоронних органів у діяльність суб’єктів господарювання. Про це УНН
повідомили у прес-службі прокуратури.
Так, за результатами розгляду повідомлення на телефон «гарячої лінії» прокуратурою міста Тернополя установлено, що працівники одного з райвідділів міліції, без передбачених законом підстав
зайшли на територію складського приміщення підприємства та вилучили трикотажні вироби на суму 14 тисяч гривень. За втручання прокуратури міста права підприємця поновлено, вилучену продукцію
повернуто, винну посадову особу правоохоронного органу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
За результатами розгляду повідомлення приватного підприємця
прокуратурою Донецької області установлено, що Інспекцією з питань
захисту прав споживачів безпідставно, без урахування встановлених
критеріїв ризику проведено планову перевірку вказаного підприємця
та накладено штраф у сумі 3,4 тис. грн. Прокуратурою області незаконну постанову про накладення штрафу опротестовано (УНН (http://
www.unn.com.ua/ua/news/1008543-prokuratura-viyavila-vipadki-nezakonnih-perevirok-na-ukrayinskih-pidpriemstvah/). – 02.11. – 2012).
***
Прокуратура Дзержинского района Харькова закончила следствие по уголовному делу в отношении начальника сектора уголовного розыска Валковского райотдела милиции. Майора милиции
обвиняют в получении взятки
Следователи прокуратуры во время досудебеного следствия установили, что майор милиции выявил в работе предпринимателя нарушения. Однако предложил бизнесмену решить дело за деньги. Правоохранитель, как сообщает пресс-служба прокуратуры города, потребовал 16 тысяч гривен. Задержали его при получении взятки.
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Милиционеру, согласно санкции статьи, по которой возбуждено
уголовное дело, грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее
время дело будет направлено в суд, говорят в прокуратуре (Медиа
группа «Объектив» (http://www.objectiv.tv/251012/76440.html). – 2012.
– 25.10).
***
З метою забезпечення оперативного реагування на факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій
та інших господарюючих суб’єктів з боку контролюючих і правоохоронних органів, у прокуратурі Хмельницької області з червня
поточного року діє телефон «гарячої лінії»
Суб’єкти господарської діяльності та громадяни про вказані факти можуть повідомляти прокуратуру області за номером
755–114 упродовж робочих днів з 9 до 18 год.
Аналогічні телефони «гарячої лінії» функціонують у всіх територіальних прокуратурах Хмельниччини.
За кожним повідомленням щодо протиправних дій з боку контролюючих та правоохоронних органів прокуратурою проводиться оперативна перевірка.
На телефон «гарячої лінії» уже надійшло 8 повідомлень. У шести
випадках дії працівників зазначених органів відповідали вимогам
закону. У двох – неправомірність підтвердилась, в результаті інспектора з питань праці звільнено з посади, співробітника митниці притягнуто до дисциплінарної відповідальності (Моя газета (http://
moyagazeta.com/news/a-9565.html). – 2012. – 07.11).
***
В Хмельницкой области задержали начальника районного
управления юстиции, который в размере 15 000 гривен требовал
взятку, – сообщила пресс-служба прокуратуры области
Чиновник от частного предпринимателя требовал взятку за обещание повлиять на решение о реализации зерноуборочного комбайна,
который этот предприниматель приобрел на аукционе.
Помимо этого, он обещал содействие в вынужденном изъятии
данного имущества и оформлении на техническое средство права собственности.
После того, как начальник управления юстиции получил указанную сумму, его задержали в служебном кабинете согласно статье
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115 УПК Украины. По ст. 369-2 ч. 3 УК ему грозит лишение свободы
с конфискацией имущества от 3 до 8 лет (SmiUA.net (http://smiua.net/
kriminal/2123-na-vzyatke-poymali-nachalnika-rayupravleniya-yusticii.
html). – 2012. – 04.11).
***
У Чернівецькій області у 2012 році через хабарі проти двох податківців порушили кримінальні справи. Ще 11 звільнили з роботи. 20
отримали догани. Про це ІА ZIK повідомили у прес-службі ОДА.
Співробітниками внутрішньої безпеки при податковій службі
у Чернівецькій області за десять місяців поточного року проведено 189 службових перевірок дотримання вимог антикорупційного
законодавства (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/11/14/378785). – 2012. – 14.11).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Оперативники Государственной службы по борьбе с
экономической преступностью Ялтинского городского управления милиции выявили факт противоправной деятельности директора одного из частных предприятий. Об этом сообщает крымский
Главк МВД.
В ходе проверки было установлено, что в марте текущего года владелец одного из ялтинских предприятий, превысив служебные полномочия, самовольно занял земельный участок в Алупке. «Оградив
участок площадью около трех соток забором, предприниматель начал
строительство гостиничного комплекса, несмотря на то, что земля
принадлежит государству. Своими незаконными действиями он нанес
ущерб интересам государства на сумму свыше 168 тысяч гривен», –
отметили правоохранители.
Прокуратура Крыма по данному факту возбудила уголовное дело
по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и
ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное
строительство) Уголовного кодекса Украины.
Предприниматель находится под подпиской о невыезде. Ведется
следствие (События Крыма (http://www.sobytiya.info/news/12/26503).
– 2012. – 06.11).
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***
Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала
2012 г. обнаружила и вывела из «тени» около 70 тыс. наемных
работников. Теперь эти лица официально трудоустроены, сообщает
пресс-служба налоговой.
Также с начала этого года 40 тыс. граждан взяты на учет как
частные предприниматели. До этого они проводили свою деятельность без регистрации (УРА-Информ (http://ura-inform.com/ru/
economics/2012/11/01/s-nachala-goda-nalogovaja-obnaruzhila-70-tysneofitsialnykh-rabotnikov). – 2012. – 01.11).
***
По факту использования труда 10-ти неоформленных сотрудников возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного
из предприятий Днепропетровска. Об этом сообщает пресс-служба
ГНС в Днепропетровской области.
Используя аналитическую информацию, ГНС области установило, что ООО «Ф», которое занимается выпуском бумажной продукции, выплачивает своим сотрудникам незначительную заработную плату.
В ходе досудебного следствия налоговой милицией изъято
«черновые» ведомости выплаты зарплаты и получены объяснения от
физических лиц, работающих на предприятии.
По результатам сопоставления протоколов допроса и
«черновых» ведомостей начисления зарплаты с данными
налоговых расчетов, установлено, что на предприятии работало 10 человек без оформления трудовых отношений. Общая
сумма недополученных поступлений в бюджет составила более
50 тыс. грн. Кроме того, выявлен факт выплаты зарплаты в «конвертах» бухгалтеру предприятия.
ДПС в области отмечает, с начала года налоговики проверили более 1200 субъектов хозяйствования на предмет полноты
начисления и выплаты заработной платы, а также оформления
трудовых отношений. По результатам проверок начислено более
22 млн платежей. К регистрации трудовых отношений с работодателями привлечено более 3 тыс. работников (34 канал (http://34.
ua/news/incidents/12678-dnepropetrovskiy-proizvoditel-bumagiekonomil-na-zarplate-sotrudnikov.html). – 2012. – 05.11).
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***
Співробітники податкової міліції ДПС у Донецькій області
викрили злочинну діяльність групи осіб, пов’язану з участю та
одержанням перемог в тендерах з придбання товарів та надання
послуг
Як виявило слідство, 53-літня мешканка м. Дзержинська, що працювала менеджером зі збуту на одному з хлібокомбінатів міста, створила та очолила групу з п’яти осіб з метою заняття фіктивним підприємництвом. Кожен з них зареєструвався в якості суб’єкта підприємницької діяльності, після чого отримав печатку та відкрив рахунок в
банківській установі.
Протягом двох років ці особи брали участь та почергово одержували перемогу в тендерах з придбання харчових товарів та надання
послуг щодо організації гарячого харчування для технікумів, шкіл та
дитсадків міста. Не маючи законного підґрунтя для таких дій, «віртуальні» підприємці підробляли договори та вносили до них неправдиві
відомості про придбання товарів та послуг безпосередньо у виробників, а також щодо свого офіційного представництва даних фірм.
Таким чином, встановивши монополію на поставку продуктів
харчування, іноді навіть неналежної якості, ці особи забезпечили
себе постійним заробітком за рахунок бюджетних коштів. Усіх членів
угруповання притягнуто до кримінальної відповідальності і в судовому порядку визнано винними у фіктивному підприємництві та підробці документів, печаток і штампів згідно Кримінального кодексу
України (ДПС у Донецькій області (http://dn.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/75455.html). – 2012. – 13.11).
***
Співробітники податкової міліції ДПС у Донецькій області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який
діяв на території м. Херсона, а надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів в готівку підприємствам Херсонської, Одеської, Миколаївської, Київської та Донецької областей.
Організував протизаконну діяльність 47-річний мешканець
Херсону, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Він залучив до незаконної діяльності досвідчених бухгалтерів,
юристів та кур’єрів – усього до складу угруповання входило півтора
десятки учасників.
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З метою прикриття незаконної діяльності ними було зареєстровано або придбано корпоративні права на 40 підприємств. Крім
того, у кримінальній схемі з конвертації безготівкових коштів в
готівку були задіяні працівники банківських установ у Херсоні та
Миколаєві.
Безготівкові кошти від підприємств-клієнтів надходили на розрахункові рахунки СГД, що входили до складу конвертаційного центру,
у вигляді оплати ТМЦ, робот та послуг. Пізніше ці кошті конвертувались за допомогою чекових книжок у готівку за винагороду у розмірі
6%. Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів протягом 2011-2012 рр. склав понад 600 мільйонів гривень.
Лише на території Донецької області зазначена група систематично обслуговувала більше 20 підприємств реального сектора економіки на загальну суму понад 40 мільйонів гривень.
Порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу
України, що передбачає відповідальність за фіктивне підприємництво. У ході проведення обшуків приміщень, які використовувались
організаторами та учасниками злочинного бізнесу, вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, різноманітні чорнові записи,
векселі на загальну суму понад 30 мільйонів гривень, 90 тисяч гривень готівкою.
Накладено арешт на рахунки підприємств, що входили до складу
конвертаційного центру. Триває слідство (ДПС у Донецькій області
(http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74481.html). – 2012. – 05.11).
***
З початку року на Житомирщині було виявлено понад дві з
половиною тисячі фактів використання праці найманих робітників без укладання трудових угод. За результатами проведених перевірок до бюджету додатково донараховано понад три мільйони гривень. До державної реєстрації та до оформлення трудових відносин із
працедавцем залучено 2 тисячі 400 робітників (Радіостанція «Житомирська
хвиля»(http://103fm.com.ua/news/30752-2012-11-08-12-3049). – 2012. – 08.11).
***
На Закарпатті податкова міліція викрила 65 злочинів
З яких 58 (89,2 %) – тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері оподаткування. За порушеними кримінальними справами відшкодовано
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8,1 млн. грн. збитків. Розслідувано та направлено до суду 54 кримінальні справи. Про це повідомили у Державній податковій службі у
Закарпатській області.
Попереджено 14 спроб незаконного відшкодування ПДВ на суму
5,7 млн грн. За встановленими фактами порушено 6 кримінальних
справ. Під кримінальним провадженням перебуває 2,1 млн грн необґрунтовано заявленого до відшкодування ПДВ.
Виявлено та знешкоджено діяльність 1 конвертаційного центру.
У результаті відпрацювання суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які користувались їх послугами, донараховано 4,2 млн грн податків.
Припинено діяльність 16 підпільних виробництв товарів промислової групи, з яких 9 – з виробництва фальсифікованих алкогольних
напоїв.
Із незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 9,1 млн грн, з яких 5,4 млн грн – товари підакцизної групи (Інформаційно-аналітичний сайт Zaholovok.com.ua
(http://zaholovok.com.ua/na-zakarpatti-podatkova-militsiya-vikrila-65zlochiniv). – 2012. – 12.11).
***
На Закарпатті до оподаткування залучено майже 3000 нелегальних працівників
2915 найманих працівників виведені з «тіні» та належним чином
працевлаштовані. Крім того, 675 громадян взяті на облік як приватні
підприємці – до цього вони здійснювали підприємницьку діяльність
без державної реєстрації.
До бюджету завдяки вжитим заходам додатково надійшло понад
526 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб (ДПС у Закарпатській області (http://zak.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75028.html). –
2012. – 08.11).
***
Як повідомив начальник управління податкової міліції ДПС у
Запорізькій області Олександр Коваль, тільки в поточному році
співробітники підрозділів податкової міліції ДПС у Запорізькій
області виявили 147 фактів виплати зарплати «в конвертах». За
результатами розгляду матеріалів перевірок співробітниками податкової міліції порушено 16 кримінальних справ.
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У ході проведених заходів в рамках порушених кримінальних
справ, до бюджетів надійшло податків на суму 3,2 млн грн, до Пенсійного фонду 5,2 млн грн.
УПМ ДПС у Запорізькій області направлено до інших правоохоронних органів 15 матеріалів, за якими порушено 6 кримінальних
справ по фактах порушення законодавства про працю.
Порушниками законів про працю є службові особи малого і середнього бізнесу Так, співробітники податкової міліції встановили факт
незаконного заволодіння службовими особами коштами підприємства, яке протягом 2010–2011 років здійснювало будівництво газопроводу. З місцевого бюджету на розрахунковий рахунок підприємства
було перераховано державні кошти для виплати заробітної плати працівникам. Насправді вони не були використані за цільовим призначенням, а привласнені службовими особами. За даним фактом порушено
кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191
КК України. На даний час слідство по справі триває, заборгованість з
виплати заробітної плати погашена в повному обсязі.
Встановлено й інші порушення трудового законодавства. Так,
директором однієї агрофірми було укладено колективний договір з
працівниками, згідно якого співробітникам повинні нараховуватися
та виплачуватися виплати за безперервний стаж роботи. Але, протягом 2008–2009 років в порушення ст.18 та ст.97 Кодексу законів про
працю та вимог колективного договору ста працівникам підприємства
зазначені виплати не здійснювались. В ході перевірки встановлено, що
грошові кошти на рахунках підприємства були, але витрачені на інші
потреби підприємства. За даним фактом прокуратурою порушено
кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172
КК України. На даний час заборгованість по заробітній платі виплачена працівникам в повному обсязі. Для прийняття рішення справу
направлено до суду (ДПС у Запорізькій області (http://zp.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/74414.html). – 2012. – 02.11).
***
Завищення суми збитків на одному з підприємств ІваноФранківська виявили міські податківці під час проведення планової виїзної перевірки
Товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається виробництвом цукру, упродовж ІІ-ІV кварталів 2011 року безпідставно відносило на витрати придбаний для виробництва цукровий буряк за цінами
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вищими, ніж ринкові. Крім того, підприємство збувало готову продукцію пов’язаним особам за цінами, нижчими фактичної собівартості.
За матеріалами перевірки міські податківці не лише зменшили
суму збитків більше, як на 6 млн.грн., а й нарахували податок на прибуток в сумі 309,6 тис.грн.
Фінансові порушення також спотворили дані у податковій звітності з ПДВ. Відтак податківці зменшили підприємству залишок
від’ємного значення ПДВ до відшкодування з бюджету на суму понад
4,6 млн грн і нарахували 194,6 тис. грн податку на додану вартість.
Донараховані платежі підприємство в повному розмірі сплатило
до бюджету. За матеріалами ДПІ у м.Івано-Франківську (NEWS.IF.UA
(http://news.if.ua/news/26071.html). – 2012. – 09.11).
***
Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу
щодо 32-річного підприємця, який ухилився від сплати понад
3 млн грн податків
Такі дії кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України, тобто як ухилення
від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
Займаючись господарчою діяльністю на території Київщини,
підприємець вносив неправдиві дані до бухгалтерських документів
та документів податкової звітності про нібито проведені фінансовогосподарські операції з двома фіктивними підприємствами, зареєстрованими на території столиці. Це дозволило йому протягом
2011 року ухилитися від сплати податків на вказану суму.
Провадження досудового слідства у вказаній кримінальній справі
доручено слідчим Державної податкової служби у Київській області.
Чинним Кримінальним кодексом України передбачено покарання
за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – у
вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна /
Прес-служба прокуратури Київської області (Прокуратура Київської
області (http://www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=113033). – 2012. – 02.11).
***
З початку року податкова міліція Кіровоградської області
викрила 63 злочини економічної спрямованості
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Більше 88 відсотків з них відносяться до категорій тяжких та особливо тяжких.
В ході оперативного супроводу документальних перевірок
суб’єктів господарювання викрито 32 злочини за фактами ухилень від
сплати до бюджету податків, 27 з яких – в особливо великих розмірах.
Протягом 10 місяців 2012 року виявлено 11 злочинів за фактами
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Також викрито
діяльність 14 суб’єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. Припинено діяльність 3 «конвертаційних центрів».
За результатами оперативного супроводу розслідування кримінальних справ закінчено провадженням та направлено до суду кримінальні справи по 52 злочинах (ДПС у Кіровоградській області (http://
kr.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75268.html). – 2012. – 12.11).
***
Львівське підприємство не сплатило 2,5 млн. грн. податків від
реалізації комп’ютерів через інтернет-магазин
Кошти, виручені від продажу комп’ютерної, офісної та побутової
техніки, директор підприємства нібито скеровував постачальникам.
Однак оперативники податкової міліції спільно з працівниками слідчого управління ДПС у Львівській області виявили, що він перераховував гроші столичній фірмі за послуги, які насправді не було надано.
«Унаслідок неіснуючих операцій та перекручувань бухгалтерських документів зловмисникам вдалось приховати від держави близько 2,5 млн. гривень. За результатами проведених слідчооперативних заходів вилучено велику кількість побутової техніки на
суму 2 млн. грн. та понад 1 млн. грн. готівки», – зазначила начальник
слідчого управління ДПС у Львівській області Анжеліка Любченко.
Стосовно директора підприємства порушено кримінальну справу,
триває досудове слідство (ДПС у Львівській області (http://lv.sts.gov.
ua/media-ark/news-ark/74247.html). – 2012. – 02.11).
***
Прокуратурою Личаківського району Львова скеровано до суду
кримінальну справу стосовно 3 посадових осіб, через протиправні
дії яких на ТзОВ «ЗУАТ Вторкольормет» загинула людина та ще
4 отримало тяжкі тілесні ушкодження.
Слідчими з’ясовано, що така трагедія – наслідок неналежного
виконання своїх обов’язків посадовими особами з числа керівництва
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товариства, що призвело до порушення вимог техніки безпеки на майданчику.
Зокрема, останні не організували правильне й безпечне ведення
робіт, та допустили потерпілих до праці на несправному обладнанні.
Відтак двом посадовцям «ЗУАТ Вторкольормет» прокуратурою
висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що
спричинило тяжкі наслідки), а службовій особі ТзОВ «Львіввторкольормет» – за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість) / Пресслужба прокуратури міста Львова (Прокуратура Львівської області
(http://www.lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=113048). – 2012. – 02.11).
***
За 10 місяців поточного року податківцями Миколаївщини
легалізовано 2668 працівників
Донараховано 715 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб зі
штрафними санкціями, з яких 625,3 тис. грн або 87,4 відсотки вже
надійшло до бюджету.
За результатами перевірок офіційно оформлено 2668 працівників. З легалізованої заробітної плати, виплаченої роботодавцями після
офіційного оформлення працівників, до бюджету додатково надійшло
658,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб (ДПС у Миколаївській
області (http://mk.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74672.html). – 2012.
– 05.11).
***
В Одеській області податківці виявили майже 2000 неоформлених найманих працівників
Даною категорією громадян було отримано понад 4 мільйони гривень доходу, з якого по результатам контрольно–перевірочних заходів
сплачено майже 800 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб
в бюджет.
Крім того, 1524 громадян взяті на облік як приватні підприємці
та додатково сплатили в бюджет майже 400 тисяч гривень податків.
Під час проведення перевірок суб’єктів господарювання, податківці виявляють порушення трудового і податкового законодавства, зокрема – у питаннях виплати заробітної плати. Як наслідок,
до бюджету додатково нараховано 16 мільйонів гривень податку на
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доходи фізичних осіб (ДПС в Одеській області (http://od.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/74601.html). – 2012. – 06.11).
***
На Рівненщині цьогоріч виявлено понад 3,5 тисячі нелегальних
працівників
Завдяки легалізації незареєстрованих працівників, до бюджету
надійшло майже 400 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
Це тільки одна невеличка складова в загальній тенденції приросту бюджетних надходжень, які порівняно з минулим роком лише з
податку на доходи фізичних осіб склали понад 115 млн. гривень.
«З метою захисту соціальних прав і гарантій громадян та інтересів
держави до кожного підприємства, що виплачує заробітну плату в «конвертах» чи у розмірі, меншому за мінімальний, податківці вживатимуть
усі передбачені чинним законодавством заходи впливу», – наголосив
голова ДПС у Рівненській області Віктор Башук під час зустрічі з керівниками підприємств, на яких були виявлені порушення у сфері оплати
праці (Рівненщина (http://irp.rv.ua/news/na-rivnenshchini-cyogorichviyavleno-ponad-35-tisyachi-nelegalynih-pracivnikiv). – 2012. – 13.11).
***
Податкова служба Тернопілля виявила 515 неофіційних працівників
З початку року працівниками податкових органів області виведено з «тіні» 515 найманих працівників та виявлено 251 тис. грн заробітної плати «в конвертах».
В загальному податківцями області викрито численні порушення трудового та податкового законодавства, зокрема – у питаннях
виплати заробітної плати. До бюджету нараховано 38 тис. грн податку
на доходи фізичних осіб.
За встановлені порушення трудового законодавства до органів
прокуратури передано 95 справ та 77 – до інспекції праці.
Крім того, ще 114 громадян взяті на облік як приватні підприємці –
до цього вони працювали без реєстрації (ДПС у Тернопільській області
(http://tr.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74551.html). – 2012. – 05.11).
***
Податкові міліціонери з обласного центру (Хмельницька обл.)
викрили афериста від хай-теку, який за рахунок безтоварних опера56
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цій з фіктивними фірмами під час комп’ютерної обробки авіаційної
технічної документації ухилився від сплати 1 мільйону 700 тисяч
гривень з податку на прибуток та ще півтора мільйона з ПДВ.
Як з’ясували податківці, у ході перевірки одне з хмельницьких
IT-товариств отримало замовлення через мережу Інтернет на обробку
технічної документації та матеріалів льотних випробувань навігаційних пристроїв, а також встановлення модернізованого програмного
забезпечення. Результати аналізу надавались замовнику через Інтернет, розрахунки здійснювались на картковий рахунок.
Аби отримати надприбутки директор «айтішного» підприємства вирішив вдатись до махінацій. Для цього він за «порадою» ще
одного приватного підприємця з обласного центру віртуально придбав у фіктивних підприємств, зареєстрованих у Києві та Херсоні,
послуги, начебто необхідні для проведення дослідження. Проте жодних підтверджуючих документів про купівлю робіт у зловмисників
звичайно ж не знайшлось. Натомість у фінансовій звітності «айтішників» з’явились 7 мільйонів гривень «липових» витрат.
«У ході обшуків в офісах товариства вилучено 4 печатки підприємств, у тому числі й фіктивного з Херсону, майже по 100 тисяч доларів й гривень готівкою, бланки з відтисками печаток фірм, зареєстрованих у Києві, Херсоні та Миколаєві, а також ноутбук та планшет з
документами про діяльність фірми. У гаражі «лже-порадника» знайдено ще 32 печатки підприємств з ознаками фіктивності та чисті
бланки з їх «мокрими» відтисками», – розповів начальник головного відділу податкової міліції ДПІ у місті Хмельницькому Андрій
Банашко.
Наразі триває слідство. Проти керманича товариства та його «консультанта» порушено карну справу за фактом умисного ухилення від
сплати податків у особливо великих розмірах та пособництво за частинами третьою статті 212 та п’ятою статті 27 Кримінального кодексу
України (ДПС у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/mediaark/news-ark/74595.html). – 2012. – 06.11).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Кабмін пропонує заборонити спеціалістам ДПС поводити документальні позапланові перевірки платників податків за податкові
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періоди, за якими проведена документальна планова перевірка,
крім ряду випадків
Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо обмеження контролюючих заходів, надання уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб
контролюючих органів», розміщеному на сайті Верховної Ради.
Згідно з пояснювальною запискою, запропонована норма сприятиме зменшенню кількості перевірок платників податків та випадків втручання податкових органів в їх діяльність, унеможливить ініціювання необґрунтованих перевірок платників податків за податкові
періоди, за якими податковими органами вже були проведені документальні планові перевірки.
При цьому, згідно з нею, враховуючи неможливість документальної планової перевірки платника податків суцільним порядком (усіх
без винятку документів), законопроект містить низку винятків, в яких
податківці зможуть провести повторну перевірку.
Зокрема, на виконання постанови суду, в рамках порушеної кримінальної справи, за зверненням такого платника податків, а також відповідно до п. 200.11 ст.200 Податкового кодексу (щодо перевірки розрахунків сум з відшкодування ПДВ) або у зв’язку з прийняттям заходів за наслідками зустрічних звірок, здійснених у зв’язку з проведенням документальної планової перевірки.
Крім того, згідно з документом, перевірка можлива у випадку,
якщо представники ДПС, що проводили документальну перевірку
платника податків, притягнуті до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення
або правопорушення у сфері службової діяльності, пов’язані з цим
платником податку (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/
news/2012/11/5/342513/). – 2012. – 05.11).
***
ДПС закликає боротись із корупцією через «Пульс податкової»
Державна податкова служба України презентувала та розмістила
у youtube новий відеоролик соціальної спрямованості, в якому закликає підприємців активніше користуватися інтерактивним сервісом
«Пульс податкової».
Про це ІА ZIK повідомили у прес-службі ДПС.
Податкова через відеоролик наголошує, що у випадку, якщо платники зустрічаються із недостатнім рівнем сервісу чи навіть ознаками
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непрозорої та нерегламентованої поведінки з боку податківців, саме
від них залежить, який шлях обрати. У податковому відомстві відзначають, що фіксується чимало випадків, коли ініціатором корупційних
дій стає саме платник, який не бачить для себе можливості скористатися цілком законними засобами вирішення проблем у стосунках з
податковою або узгодження спірних питань.
Працівники податкової закликають платників ніколи не намагатися вирішити проблему за допомогою пропонування хабара,
оскільки це безперспективний шлях, що веде до збільшення корупції
та зниження якості обслуговування.
На прикладі головного героя ролику продемонстровано, що сервіс «Пульс податкової» є надійним та ефективним інструментом вирішення проблеми у подібних ситуаціях. Сервіс був утворений саме для
здійснення громадського контролю за діяльністю служби та боротьби
з проявами корупції.
Нагадаємо, сервіс «Пульс податкової» почав працювати із січня
2012 року. За цей період до ДПСУ надійшло більше 21 тис. звернень
від платників. Більшість телефонних дзвінків (88 %) мали консультаційних характер, платники потребували виключно роз’яснень законодавства. Інші 12% стосувалися конкретних ситуацій. На даний момент
97 % звернень оброблено з позитивним результатом, проблеми платників вирішено (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/11/07/377681). – 2012. – 06.11).
***
Держпідприємництво: Дотримання законодавства гарантує позитивне рішення на користь бізнесу
Експертно-апеляційна рада задовольнила 60 % скарг підприємців. Загалом під час засідання 6 листопада 2012 р. розглянули 21 позов, лише 40 % позивачів було відмовлено у поновленні
ліцензії.
Так, до Експертно-апеляційної ради надійшла скарга від підприємства, яке займається реалізацією прекурсорів (речовин, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин). Державна служба України з контролю за наркотиками нагадала, що відпускатися такі речовини можуть лише тим
суб’єктам, які мають ліцензію на їх придбання. Якби бізнесмен, який
продавав прекурсори, чітко контролював своїх покупців, то жодних
проблем не виникло б.
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Розглядалася справа однієї з успішних та відомих рейтингових
охоронних фірм щодо рішення МВС анулювати ліцензію з надання
послуг з охорони власності та громадян. Рада підтримала позивача.
Проте під час розгляду справи виникли питання, пов’язані із роботою
агентств безпеки та охоронних фірм, наприклад, факти причетності
таких структур до рейдерства. Голова Експертно-апеляційної ради
Михайло Бродський наголосив, що це неприпустимо.
«За будь-яку участь охоронної приватної компанії у рейдерському
захопленні ми прийматимемо безапеляційне рішення підтримати
рішення органу ліцензування щодо позбавлення ліцензії, якщо будуть
звернення до нас», – заявив Михайло Бродський.
Часті скарги від власників аптек та складів викликали чергову
дискусію, зокрема, з приводу недостатньої освіченості у сфері фармації як самих працівників закладів, так і безпосередньо власників.
Михайло Бродський послався на європейський досвід: «Власник
або співвласник аптеки сам повинен мати медичну освіту, для того,
щоб мати можливість професійно керувати своїм бізнесом. Зараз ми
будемо доповнювати ліцензійні умови відповідними вимогами» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_
article?art_id=245768280). – 2012. – 06.11).
***
Державна податкова служба запускає новий он-лайн сервіс для підприємців – «Податковий асистент». Так, на постійній
основі, через Інтернет ДПСУ повідомлятиме платників про податкові ризики, які податківці виявляють під час моніторингу їх господарської діяльності.
Листування буде індивідуальним та повністю конфіденційним.
При цьому податкова пропонуватиме підприємцям самостійно усунути недоліки до офіційного подання звітності.
З точки зору фахівців податкової виправлення розбіжностей
заздалегідь буде більш конструктивним. «Фактично платник отримує
від нас послуги податкового аудиту – безкоштовно та з якісною інформацією від першоджерела. Ми сподіваємося, що це сприятиме подальшому налагодженню партнерських відносин та популярності електронних сервісів звітування», – впевнені фахівці ДПСУ.
Скористатися сервісом «Податковий асистент» зможуть лише
ті платники, які надсилають звітність до органів ДПС в електронному вигляді / Прес-служба Державної податкової служби (Урядо60
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вий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245755789&cat_id=244277212). – 2012. – 02.11).
***
Забезпечення високоякісного сервісу для платників податків
В рамках програми модернізації та реформування податкової
служби, а також з метою індивідуального підходу до кожного платника та ефективної системи обслуговування, було створено у квітні
поточного року Центр обслуговування платників податків (ЦОПП) у
Сакськой ОДПІ АРК ДПС. Основні завдання, які виконує Центр – це
комплекс послуг з отримання дозвільних документів, довідок, податкових консультацій; удосконалення процесу приймання податкової звітності від суб’єктів господарювання; забезпечення швидкого
доступу платника до інформації.
Станом на 01 жовтня поточного року на обліку в Сакськой ОДПІ
АРК ДПС зареєстровано 7686 платників податків. Зокрема 5122 платників податків – це суб’єкти підприємництва – фізичні особи, і 2564
– юридичні особи.
Щодня, послугами Центра користуються близько 300 чоловік
(ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/mediaark/local-news/74453.html). – 2012. – 02.11).
***
Лібералізація податкової системи – в режимі діалогу
Голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко завітала до Мурованокуриловецького району, щоб почути пропозиції від місцевих бізнесменів щодо шляхів спрощення та удосконалення податкового законодавства. Головний податківець області провела у районі особистий
прийом та засідання «круглого столу».
Нагадаємо, що за ініціативи голови ДПС України Олександра
Клименка розпочато програму лібералізації податкової системи.
Особлива увага приділятиметься думці малого та середнього бізнесу в регіонах, у тому числі малих міст та депресивних територій. Всі пропозиції будуть проаналізовані з огляду на регіональну
специфіку та систематизовані. У Вінницькій області вже відбулось
4 таких виїзних засідання, до кінця місяця вони будуть проведені у
всіх районах.
На зустрічі із суб’єктами господарювання були також присутні
голова Мурованокуриловецької районної ради Василь Гук, голова
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райдержадміністрації Володимир Анікеєнко, начальник Барської
МДПІ Олександр Цеплий, заступник начальника Олег Ліщина.
Для довідки: на податковому обліку в Мурованокуриловецькому
районі 602 юридичні особи, 2853 – фізичні особи. З початку року
Муровано-Куриловецьким відділенням Барської МДПІ мобілізовано
до Державного бюджету 6,9 млн грн податкових платежів (0,4 % від
загальної суми збору по області), в т. ч. до загального фонду Державного бюджету – 6,8 млн грн.
Голова ДПС у області Ірина Зленко так сказала про мету своїх відвідин до району: «Я насправді вважаю себе та своїх підлеглих помічниками бізнесу. І запрошую усіх вінничан виявити активну громадянську позицію та висловити своє бачення, яким чином можна вдосконалити та лібералізувати діюче податкове законодавство. На мою думку,
це унікальна можливість і для бізнесу, і для влади акумулювати конкретні і дієві механізми вдосконалення податкової системи, щоб згодом успішно їх використати на практиці».
Присутні представники бізнесу висловили свої пропозиції стосовно
питань оподаткування сільгоспвиробників, зокрема, необхідності збереження пільг для тваринництва. Піднімалось також питання врегулювання та узгодження норм Земельного, Цивільного та Податкового
кодексів щодо оренди земельних ділянок (ДПС у Вінницькій області
(http://vin.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74818.html). – 2012. – 07.11).
***
Голова ДПС у Донецькій області Вадим Бондаренко під час брифінгу 2-го листопада поінформував, що за дорученням Президента
України В. Ф. Януковича з 22 жовтня почалася кампанія по збору і
узагальненню пропозицій для формування Програми лібералізації
державної податкової політики на 2013–2014 рр.
Метою кампанії є збір і узагальнення пропозицій по вдосконаленню функціонування податкової системи і спрощенню умов для
ведення бізнесу з урахуванням регіональної специфіки і проблем в
адмініструванні податків на місцях.
«В першу чергу інформаційно-роз’яснювальна кампанія направлена на платників – представників малого і середнього бізнесу, в т. ч.
в малих містах і депресивних регіонах. Від того, як ми проведемо цю
кампанію, залежить відношення до нас громадськості. Жодна пропозиція, що поступила від громадян, громадських організацій не повинна залишитися без уваги», –підкреслив В.Бондаренко.
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Наразі, вже зараз слід зазначити кількісне зростання бізнессередовища в регіоні. Так, за станом на 1 жовтня в Донецькій області
зареєстровано понад 166 тисяч фізичних осіб-суб’єктів ведення господарювання, з них майже 108 тисяч є платниками єдиного податку.
Кількість таких платників з початку року виросла на 16 тисяч чоловік (ДПС у Донецькій області (http://dn.sts.gov.ua/media-ark/newsark/74508.html). – 2012. – 02.11).
***
Керівництво житомирської митниці обіцяє бізнесменам
області сприяння у вирішенні суперечливих питань
Представники бізнесу, які працюють на зовнішньоекономічному
ринку, обговорили проблемні питання з керівництвом Житомирської
митниці. Виконуючий обов’язки керівника цієї установи Владислав
Суворкін запевнив підприємців про своє сприяння у вирішенні суперечливих питань: «Всі кращі традиції стосунків митниці і бізнесу
будуть збережені. Вимогу і гасло: «Легальний бізнес – чесні податки»
ми розуміємо адекватно, тому ми гарантуємо щире сприяння бізнесу».
Саме з метою врегулювання суперечностей Громадська Рада при
Житомирській митниці отримала можливість делегувати свого представника до подібного органу на Всеукраїнському рівні. Він і має
довести до керівництва митного відомства найбільш болючі суперечливі питання, які виникають під час розмитнення товарів.
Для довідки: сьогодні на Житомирській митниці зареєстровано майже три тисячі представників бізнесу, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю (Радіостанція «Житомирська хвиля»
(http://103fm.com.ua/news/30680-2012-11-05-14-04-09). – 2012. – 05.11).
***
Выступая на «круглом столе» «Практика и проблемы применения налогового законодательства» заместитель начальника
Главного управления экономики – начальник управления потребительского рынка, ценовой политики и реформирования собственности облгосадминистрации Борис Червонный затронул вопросы
развития малого и среднего бизнеса на Луганщине.
По его словам, в этой сфере сегодня зарегистрировано
112 тыс. субъектов предпринимательства. Здесь созданы рабочие
места, на которых работают 280 тыс. чел., или каждый четвертый
трудоспособный житель области.
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«Малый бизнес более гибкий к спросу населения и внешнего рынка.
Поэтому его развитие позволит области диверсифицировать экономику,
– уверен Борис Червонный. – Именно здесь можно сформировать прослойку предприятий, которые будут выпускать конкурентную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, деньги будут
оставаться в регионе, и работать на дальнейшее развитие».
Он рассказал, что сегодня областная власть заканчивает разработку региональной целевой программы «Развитие и
поддержка малого предпринимательства в Луганской области на
2013–2015 годы», которой предусмотрена существенная финансовая
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие соответствующей инфраструктуры.
«Губернатор поставил перед нами задачу – продолжить формирование «Золотой сотни» – предприятий, которые видят перспективы
развития, прежде всего для себя. Для области это новые рабочие места,
гарантированные высокие зарплаты и, конечно, решение вопроса формирования бюджетов», – подчеркнул Борис Червонный (City News
(http://www.citynews.net.ua/news/22367-v-luganskoy-oblasti-reshilirazvivat-malyy-biznes-po-samuyu-diverfikacii.html). – 2012. – 02.11).
***
На Львівщині проведено кущовий семінар з питання розвитку
підприємництва
01 листопада у місті Стрий проведено кущовий семінар з питання
розвитку підприємництва, в якому взяли участь близько 50 підприємців, бухгалтерів та представників органів державної влади Стрийського, Миколаївського та Жидачівського районів, міст Стрий та
Новий Розділ, – інформує головне управління економіки та промислової політики Львівської облдержадміністрації.
У ході семінару представникам підприємницьких кіл було надано
практичні консультації щодо ведення підприємницької діяльності у
контексті актуальних літніх змін у податковому законодавстві України. Розглянуто питання сплати податків та зборів, взаємодії з державними та контролюючими органами. Також надано кваліфіковані
консультації з приводу відмінностей та особливостей ведення бухгалтерської діяльності фізичними особами, фізичними особамипідприємцями та юридичними особами.
Захід став продовженням ряду кущових семінарів, які проводяться на виконання основних заходів з реалізації Регіональної про64
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грами розвитку малого підприємництва у Львівській області на
2011–2012 роки. Їх учасниками вже стали підприємці Буського, Бродівського, Золочівського, Жовківського, Кам’янка-Бузького, Сокальського, Радехівського, Дрогобицького районів (Львівська ОДА (http://
loda.gov.ua/na-lvivschyni-provedeno-kuschovyj-seminar-z-pytannyarozvytku-pidpryjemnytstva.html). – 2012. – 02.11).
***
В Полтавській облдержадміністрації обговорили проект Комплексної програми розвитку та підтримки малого підприємництва
Під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Олени АДАМОВИЧ відбулася робоча нарада за участю
фахівців управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери
побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації щодо
доопрацювання проекту Комплексної програми розвитку та підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки у Полтавській
області. У ході наради було обговорено ряд питань, зокрема, стосовно розвитку та підтримки молодіжного підприємництва на Полтавщини, визначення кінцевих результатів від реалізації Програми
та внесення змін і доповнень в наступні розділи проекту Програми:
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення.
Олени АДАМОВИЧ акцентувала увагу на запровадженні в дію
заходів щодо спрощення процедур ведення малого бізнесу та дерегуляції підприємницької діяльності; завершенні роботи з розроблення
проектів програм розвитку малого підприємництва на 2013–2014 роки
на рівні міст і районів області; проведенні організаційної роботи з
трансформації дозвільних центрів в центри з надання адміністративних послуг в тому числі.
Крім того, в ході наради визначено основні критерії ефективності виконання Комплексної програми та місцевих програм розвитку
малого підприємництва:
– збільшення надходжень від діяльності суб’єктів підприємництва до бюджетів всіх рівнів;
– підвищення рівня зайнятості населення;
– збільшення питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг)
малого підприємства у загальному обсязі реалізованої продукції
(робіт, послуг);
– створення додаткових робочих місць.
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За результатами наради дано відповідні протокольні доручення
(Полтавська ОДА ( http://www.adm-pl.gov.ua/main/news2/detail/16173.
htm). – 2012. – 06.11).
***
Відбулося чергове засідання ради підприємців при міському
голові, на якому обговорено проект Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в м. Ромни на 2013-2014 роки та проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки, які представив заступник міського
голови Олександр Яковенко.
У ході обговорення проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни на 2013–2014 роки членами ради
були внесені пропозиції щодо розподілу коштів на виконання заходів міської програми, а саме: збільшення суми коштів на залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у конкурсах, виставках-продажах та ярмарках регіонального та загальнодержавного рівня та на організацію проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для підприємців з актуальних питань ведення
бізнесу.
При розгляді проекту Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сумській області на 2013–2014 роки підприємці внесли
наступні пропозиції до заходів Програми щодо:
– створення на сайті комунальної установи «Сумський обласний
фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради розділу
«Розпочни власну справу» з висвітленням всіх алгоритмів відкриття
бізнесу та розміщення відповідних документів;
– проведення соціологічних, моніторингових та аналітичних
досліджень щодо визначення адміністративних бар’єрів та законодавчих перешкод, що заважають розвитку підприємництва в місті та
представлення їх широкому загалу, з метою вдосконалення системи
надання адміністративних послуг представниками малого та середнього підприємництва.
За результатами обговорення проектів програм прийняті відповідні рішення:
Управлінню економічного розвитку:
1. Внести зміни в розподіл коштів на виконання заходів Програми
розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни на 2013–
2014 роки;
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2. Надати головному управлінню економіки Сумської обласної
державної адміністрації зазначені вище пропозиції до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Сумській області на
2013–2014 роки щодо її вдосконалення (Українські міста в Інтернеті
(http://cityukraine.info/index.php?citynews=59213). – 2012. – 14.11).
***
Налоговая будет предупреждать предпринимателей о
налоговых рисках их бизнеса
На постоянной основе, через Интернет налоговая служба будет
сообщать плательщикам о налоговых рисках, которые налоговики
обнаруживают во время мониторинга их хозяйственной деятельности.
Что касается переписки, то оно будет индивидуальным и полностью конфиденциальным. При этом налоговая будет предлагать предпринимателям самостоятельно устранить недостатки до официального предоставления отчетности.
Специалисты налоговой считают, что исправление разногласий
заранее будет более конструктивным.
Налоговики надеются, что такой сервис будет способствовать
дальнейшему налаживанию партнерских отношений и популярности
электронных сервисов отчетности.
Воспользоваться сервисом «Налоговый ассистент» смогут только
те плательщики, которые присылают отчетность в органы ГНС в
электронном виде, – сообщает пресс-служба ГНС в Сумской области
(«Всі Суми» (http://www.vsisumy.com/news/biznes/nalogovaya-budetpreduprezhdat). – 2012. – 07.11).
***
Місцевий бюджет Харківщини за 10 місяців поточного року
перевищив минулорічний показник на 21 %
Про це повідомив під час зустрічі з керівниками промислових підприємств заступник голови ДПС у Харківській області Володимир
Кизима.
Спілкуючись з представниками бізнесу, податківець відзначив
покращення взаємостосунків між підприємницькою спільнотою та
податковою службою. За його словами, саме це безпосередньо вплинуло на своєчасне надходження коштів до місцевих бюджетів.
«Всі ми бачимо позитивні зміни в адмініструванні податків та
обслуговуванні платників. Введення нових електронних сервісів,
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відкриття ЦОППів, скорочення термінів документообліку – все це
сприяло виникненню відповідної реакції від підприємців у вигляді
своєчасної сплати ними податків», – підкреслив Володимир Кизима.
Однак на цьому робота із створення комфортних умов ведення бізнесу в Україні не закінчується. За словами податківця, сьогодні державна податкова служба збирає пропозиції від платників податків з
метою формування нової більш досконалої податкової системи (ДПС
у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/74533.
html). – 2012. – 05.11).
***
З метою забезпечення оперативного реагування на факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій
та інших господарюючих суб’єктів з боку контролюючих і правоохоронних органів, у прокуратурі Хмельницької області з червня
поточного року діє телефон «гарячої лінії».
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької
області.
Суб’єкти господарської діяльності та громадяни про вказані
факти можуть повідомляти прокуратуру області за номером 755–114
упродовж робочих днів з 9 до 18 год.
Аналогічні телефони «гарячої лінії» функціонують у всіх територіальних прокуратурах Хмельниччини.
За кожним повідомленням щодо протиправних дій з боку контролюючих та правоохоронних органів прокуратурою проводиться оперативна перевірка (Народна газета Є (http://ye.ua/news/news_9984.
html). – 2012. – 07.11).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
51 % инвесторов считает приемлемой отмену налоговых льгот
для отдельных отраслей экономики, при создании механизмов их
компенсации и лишь 2,9 % представителей бизнеса считают, что
необходимо оставить все существующие льготы.
Такие сведения были получены в ходе исследования уровня
инвестиционной активности в III квартале, которое провела компания Research&Branding Group по заказу Государственной налоговой
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службы. В опросе приняли участие 253 руководителя американских,
европейских и отечественных предприятий, работающих в Украине.
Согласно результатам исследования, индекс инвестиционной
активности в Украине в октябре 2012 г. повысился на 0,2 пункта – до
4,43 по 10-балльной шкале – по сравнению с апрелем-2012.
По оценкам инвесторов, налоговая система перешла из четверки серьезных преград на пути улучшения инвестиционного
климата в четверку менее тревожных препятствий. Также предприниматели считают, что в 3 квартале 2012 г. снизилась актуальность проблем больших затрат времени при подаче документов и необходимости физического контакта с работниками
налогового ведомства, отсутствия возможности подачи документов в электронной форме (Левый берег (http://economics.
lb.ua/finances/2012/11/12/178511_biznesmeni_trebuyut_otmeni_
nalogovih.html). – 2012. – 12.11).
***
Большинство налогоплательщиков называет среди главных проблем налоговой системы Украины ее недостаточную стабильность.
Об этом , как передает корреспондент ForUm’а, в ходе международной
конференции «Практика и проблемы применения налогового законодательства» заявила президент Ассоциации плательщиков налогов
Украины Валентина Арбузова.
Кроме того, по ее словам, надо еще работать над эффективностью
системы администрирования налогов.
Арбузова отметила, что сокращение числа разрешительных
документов, налоговых платежей, уменьшение проверок предприятий различными контрольными органами – все это должно внедряться. Другой не менее важной проблемой она считает обеспечение нормативной стабильности как одного из важнейших условий
роста деловой активности и привлечения в страну иностранного
капитала.
«Надеемся, что конструктивные предложения широкого круга
бизнес-структур, международных экспертов, представителей
центральных органов исполнительной власти найдут поддержку в
Верховной Раде, так как урегулирование ряда проблемных вопросов возможно только путем внесения изменений в Налоговый
кодекс», – резюмировала Арбузова (ForUm (http://for-ua.com/economics/2012/11/15/120910.html). – 2012. – 15.11).
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***
В Івано-Франківській області 84 % платників виступають за
збереження діючої спрощеної системи оподаткування
Про це свідчать результати спільного опитування респондентів,
проведеного Державною податковою службою з Територіальним відділенням Асоціації платників податків. В цілому діючу систему оподаткування в Україні оцінили «добре» 67 відсотків опитаних. Також,
36 відсотків платників податків висловили свої побажання щодо отримання практичної допомоги від Асоцiацiї платникiв податкiв України,
у вигляді надання консультативної (юридичної) допомоги з податкових питань та 16 відсотків у вигляді проведення тематичних семiнарiв.
А щодо діяльності державної податкової служби, то 22 відсотка
респондентів вважає відмінною роботу ДПС, більшість ж оцінили на
«добре» – а це 71 відсоток, 7 % – притримуються задовільної думки.
Більша половина опитаних це підприємці, з яких 65 відсотків віком
30–49 років. Дане опитування проводилось у жовтні, участь у анкетуванні взяли 1186 осіб (NEWS.IF.UA (http://news.if.ua/news/26136.
html). – 2012. – 13.11).
***
Бізнесмени Тепличчини долучились до податкової лібералізації
На черговому засіданні «круглого столу» за участі голови ДПС
у Вінницькій області Ірини Зленко представники малого та середнього бізнесу Теплицького району мали можливість обговорити
податкові новації та надати пропозиції щодо вдосконалення функціонування податкової системи.
Для довідки: На сьогодні на обліку в Теплицькому відділенні Гайсинської МДПІ перебуває понад 3903 фізичні особи та 1121 юридична.
Протягом січня – жовтня 2012 року кількість проведених планових
документальних перевірок загалом по області у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась у 2,5 рази та становить
163 перевірки проти 414. За десять місяців п.р. по Теплицькому відділенню проведено 2 планові та 12 позапланових перевірок (з них: 3 – у
зв’язку з ліквідацією платника, 2 – отримання постанов про призначення перевірок, 2 – на прохання платника податків). В районі проведено 9 фактичних перевірок, в порівнянні з аналогічним періодом їх
кількість скоротилась на 65 відсотків.
Голова ДПС у області Ірина Зленко закликала підприємців
активніше долучитись до процесу лібералізації податкової системи:
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«Ті позитивні зрушення у бізнес-середовищі, які на сьогодні відбулись
у області, необхідно закріпити і на законодавчому рівні. І для цього ви
маєте усі важелі. Лібералізуйте податкову систему своїми пропозиціями, ви формуєте економіку краю, тому маєте право на послуги європейського рівня і на зрозумілі та чіткі податкові правила. Ми із задоволенням скористаємось вашими ідеями та підказками. Разом виправлятимемо помилки і удосконалюватимемось».
Голова Теплицької районної організаціі промисловців і підприємців Григорій Чех від імені присутніх суб’єктів господарювання
висловив податковому керівнику вдячність за розуміння: «Така увага
до підприємців, виробників аграрного сектору нашого району з боку
керівника податкової служби дійсно додає впевненості в тому, що
зміни, які наразі відбуваються у податковій системі, направлені на
спрощення правил оподаткування та створення ще більш комфортних умов для звітування та отримання дозвільних і консультаційних
послуг у сервісних центрах».
Головний податківець області запевнила учасників заходу, що усі
зауваження від бізнесу будуть ретельно проаналізовані та передані до
ДПС України (ДПС у Вінницькій області (http://vin.sts.gov.ua/mediaark/news-ark/75266.html). – 2012. – 12.11).
***
Від луцького бізнесу очікують слушних пропозицій до Програми
лібералізації державної податкової політики
Кожен громадянин може вплинути на процес лібералізації податкової політики. Керівництво податкової служби України подбало, аби
представники бізнесу могли ініціювати законодавчі зміни щодо вдосконалення системи оподаткування. На цей момент під час зустрічі
з представниками бізнесу звернула увагу в.о. начальника Луцької
ОДПІ Світлана Савчу.
«На офіційному веб-порталі ДПС України функціонує банер
«Пропозиції щодо вдосконалення державної податкової політики».
Всі охочі можуть надсилати листи з власними побажаннями. Окрім
того, у Центрі обслуговування платників податків при Луцькій ОДПІ
розміщена спеціальна скринька для пропозицій і зауважень платників
податків», – зазначила керівник луцьких податківців.
Посадовець підкреслила, що усі пропозиції бізнесу будуть ретельно
проаналізовані та надані на розгляд ДПС України, слушні та актуальні
– включені до Програми лібералізації податкової політики України.
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На завершення зустрічі Світлана Павлівна закликала небайдужих
громадян тримати руку на пульсі податкової служби, швидко реагувати
на можливі прояви корупції і спільно із податківцями ліквідовувати
перешкоди, що заважають здійснювати підприємницьку діяльність.
«Будь-яке невиправдане втручання в роботу бізнесу на всіх стадіях процесу адміністрування податків, від видачі свідоцтв платника
до проведення перевірок, – коштує втрати довіри громадян до всієї
податкової системи», – підсумувала Світлана Савчук. Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю Луцької ОДПІ (ДПС у Волинській області
(http://vl.sts.gov.ua/media-ark/local-news/75164.html). – 2012. – 09.11).
***
Закон о безналичном расчете еще совсем свежий, и даже многие
юристы не успели разобраться в его нюансах и возможных последствиях,
но при этом единогласно заявляют, что мелким бизнесменам совершенно невыгодно устанавливать терминалы. «Данные от каждой операции попадают в налоговую службу, а очень многие предпочитают проводить свои финансовые операции мимо касс, – говорит юрист Юрий Пархоменко. – С одной стороны, это поможет дисциплинировать. С другой
стороны, для маленькой парикмахерской, у которой ежедневная прибыль
не превышает 300 грн, вообще нет смысла в их приобретении, которое
будет обозначать дополнительные траты, например, на оплату комиссии
банку, которому этот терминал принадлежит. Она составляет, в среднем,
4%. Так вот, чтобы не потерять свои деньги, предприниматели, конечно
же, эти 4% прибавят к стоимости товара или предоставляемой услуги»
(Бизнес и Политика (http://www.business-politika.net/crimea_news.
php?id_news=180770). – 2012. – 03.11).
***
В державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська відбувся брифінг для журналістів
Всіма силами допомагати розвитку бізнесу створювати для підприємців максимально зручні умови у веденні бізнесу і поданні податкової звітності – основний меседж брифінгу і зустрічі з журналістами начальника державної податкової інспекції у Жовтневому
районі м. Дніпропетровська Андрія Драгуна.
Під час зустрічі із ЗМІ обговорювалась робота Центру обслуговування платників податків з надання консультаційних та адміністративних послуг, електронні сервіс, зокрема «Пульс податкової», який
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є важливою складовою у підтримці зворотнього зв’язку між платниками податків і податковою службою.
Андрій Драгун зазначив, що дуже важливо відпрацювати комплекс заходів для підготовки Програми лібералізації державної податкової політики на 2013–2014 рр. і опрацювати удосконалення податкового законодавства, направлені на створення максимально зручних
умов для роботи бізнесу і для сплати податків. Бажаючі можуть залишити свої пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства
та поліпшення роботи органів ДПС в спеціальних скриньках, що розміщені у приміщеннях органів ДПС та Центрах обслуговування платників податків, або надіслати їх на електронну адресу taxservice@
sts.gov.ua.» (ДПС у Дніпропетровській області (http://dp.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/75214.html). – 2012. – 09.11).
***
В некоторых СМИ распространяется информация о якобы сворачивании предпринимательской деятельности, многочисленных
препонах, которые поставил перед бизнес-средой Налоговый кодекс
Украины. Какова же ситуация на самом деле? Об этом размышляет
председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко:
…По состоянию на 1 января 2011 года (момент введения в действие Налогового кодекса Украины) количество физических лицпредпринимателей, которые находились на учете в налоговых органах
Донецкой области, составляло почти 174 тыс., из них отчитывались и
уплачивали налоги 156 тыс. ( т.е. 10 % – не отчитывались и не уплачивали налоги вообще). Количество плательщиков единого налога
составляло 99,5 тысячи.
На 1 октября текущего года на учете находится 166,3 тысячи физических лиц-предпринимателей. Да, эта цифра меньше.
Но по предпринимателям, не отчитывающимся больше года,
передаются материалы в суд для принятия решения о прекращении
их государственной регистрации. С предпринимателями, которые
получили свидетельство о госрегистрации, однако в течение нескольких лет не осуществляют деятельность и не уплачивают налоги, проводится разъяснительная работа относительно их добровольного прекращения государственной регистрации.
То есть проводится работа по «очистке» базы предпринимателей.
В результате этого и уменьшается количество предпринимателей,
находящихся на учете.
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Что же касается количества предпринимателей, которые выбрали
упрощенную систему налогообложения, то сегодня их зарегистрировано 107,3 тысячи, что на 7,8 тысячи больше, чем на 1 января 2011.
Увеличение количества предпринимателей, избравших указанную систему, как раз и свидетельствует о ее привлекательности.
Налоговый кодекс предоставил возможность «упрощенцам»
менять наемных работников без обязательного уведомления об этом
налоговых органов, упростил процедуру учета доходов наемными
работниками, они не должны вести книгу учета доходов, за этих
работников не уплачивается дополнительный налог. Также следует
отметить, что в настоящее время практически не проводятся фактические проверки субъектов малого предпринимательства в местах
осуществления их деятельности.
Добавлю, 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 будут
сделаны еще несколько шагов относительно либерализации налогообложения малого и среднего бизнеса.
Так, для 5-й и 6-й групп плательщиков единого налога предлагается уменьшить ставки с 7 и 10 % до 5 и 7 %. Предполагается отмена
ограничения по количеству наемных работников. Плательщики второй группы будут отчитываться не ежеквартально, а только раз в год.
Кроме того, по поручению Президента Украины В. Ф. Януковича
с 22 октября началась кампании по сбору и обобщению предложений для формирования Программы либерализации государственной
налоговой политики на 2013-2014 гг.
Целью кампании является сбор и обобщение предложений
по совершенствованию функционирования налоговой системы,
учитывая региональную специфику и те проблемные моменты в
администрировании налогов, которые возникают на местах, и упрощению условий для ведения бизнеса.
В первую очередь, информационно-разъяснительная кампания
направлена на налогоплательщиков (представителей малого и среднего бизнеса), в т. ч. в малых городах и депрессивных регионах. Ни
одно предложение, поступившее от граждан, общественных организаций не останется без внимания.
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… после вступления в силу Налогового кодекса можно констатировать не ухудшение, а улучшение бизнес-среды в регионе.
Об этом свидетельствуют и объемы доходов, которые декларируют плательщики и налоговые поступления от них. Скажем, по
итогам работы за первое полугодие текущего года в органы государственной налоговой службы области предоставили декларации
11,3 тысячи плательщиков единого налога – юридических лиц. Общая
сумма их доходов за отчетный период составила 1,15 млрд грн, поступления единого налога от них составили 64,9 млн. грн. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года они возросли на 13,3 млн грн,
или в 1,4 раза.
Уверен, что информацию о негативном влиянии Налогового
кодекса на бизнес-среду распространяют некомпетентные люди,
зачастую с популистской или политической целью.
В рамках программы Топ-10, действующей у нас, я регулярно
встречаюсь в формате «круглого стола» с представителями основных
бюджетообразующих предприятий и сфер бизнеса в городах и районах области. … Были озвучены пожелания, которые в техническом
плане могут сделать работу налоговой более комфортной для бизнеса. Они детально рассматриваются нами в пределах имеющихся
полномочий. А если для принятия решения необходимо одобрение из
вышестоящих инстанций, то мы направляем собранные материалы на
центральный уровень.
Да и о каком отрицательном влиянии Налогового кодекса можно
говорить, если его принятие стало первым шагом в построении
целостной и систематизированной законодательной базы по вопросам
налогообложения.
В нем наконец-то собрано воедино более 90 % вопросов, связанных
с налогообложением. До этого документы и распоряжения, регламентировавшие налогообложение, находились в разрозненном состоянии.
Их невозможно было систематизировать, с ними трудно было работать. Теперь наступила ясность.
В новом кодексе много положительных моментов, хотя бы то же
снижение ставок по основным налогам НДС – с 20 % до 17 % с 01.01.14,
налог на прибыль – поэтапно на 23 %, 21 %, 19 % и 16 % начиная с
01.01.14.
Упростилась и процедура администрирования налогов: внедрение риско-ориентированной системы, предполагающей включение
в план проведения документальных плановых проверок только тех
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налогоплательщиков, которые имеют риски неуплаты налогов, автоматическое возмещение НДС и т. д.
Разве можно говорить о давлении на бизнес, если в текущем году
количество проверок сократилось вдвое?
… Налоговый кодекс Украины – документ, который создал единое
правовое поле деятельности субъектов хозяйствования и установил обоюдную ответственность бизнеса и налоговых органов. Бизнес должен
работать, получать прибыль, своевременно и в полном объеме уплачивать налоги. Налоговая служба своими действиями должна демонстрировать, что она является не средством фискального давления на бизнес ради наполнения бюджета, а эффективным инструментом для развития предпринимательской инициативы, укрепления конкурентоспособности национальной экономики. Это необходимая предпосылка
перехода к мировым цивилизованным нормам налогообложения. И
она отвечает чаяниям как плательщиков налогов, так и налоговиков (Жизнь (http://lifedon.com.ua/economy/6787-vadim-bondarenkoinformaciyu-o-negativnom-vliyanii-nalogovogo-kodeksa-na-biznessredu-rasprostranyayut-nekompetentnye-lyudi.html). – 2012. – 1.11).
***
Члени АППУ на Львівщині надали податківцям свої пропозиції
щодо стабілізації податкового законодавства
Можливість безпосередньо долучитися до формування Програми
лібералізації державної податкової політики на 2013–2014 роки випала
членам Асоціації під час V звітно-виборних зборів територіального
відділення АППУ у Львівській області, які відбулись у приміщенні
обласного податкового відомства. За словами в.о. голови ДПС у Львівській області Миколи Князевича, вибір місця проведення заходу
свідчить про належний рівень співпраці податкової служби з представниками бізнесу в регіоні.
Роль АППУ у розробці змін до податкового законодавства окреслив у своєму вступному слові перший віце-президент Асоціації
Василь Матійчик: «Наша законотворча робота триває постійно, а
стосунки з контролюючими органами досягли ефективного рівня. Ми
маємо низку документів, які регламентують нашу співпрацю з податковою службою, а президент Асоціації Валентина Арбузова є членом
колегії ДПС України». За словами Василя Матійчика, покращення
адміністрування податків полягає в подальшій роботі над Податковим кодексом. У цьому керівництво АППУ покладає великі надії саме
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на територіальне відділення Асоціації у Львівській області, зокрема,
на його голову Лілію Долінську, активність якої ставиться в приклад
всій Україні (ДПС у Львівській області (http://lv.sts.gov.ua/dps-igromadskist/informatsiyni-materiali/75453.html). – 2012. – 12.11).
***
Підприємці пропонують зміни до нового закону про зайнятість
Новий закон «Про зайнятість населення» набере чинності за дві
місяці, однак, підприємці висловлюють незадоволення деякими нововведеннями.
Про мінуси закону з точки зору підприємців на прес-конференції
розповів директор львівського дочірнього підприємства данської
компанії «Сіка Футвеер А/C» Олег Яницький, інформує кореспондент Вголосу.
Головною законодавчою помилкою, за словами керівника підприємства, є скасування дотацій для підприємств, які створюють нові
робочі місця.
Крім того, новий закон передбачає відшкодування єдиного соціального внеску протягом року для підприємств, які створюють нові
робочі місця. На думку Яницького цей термін необхідно продовжити
до 2 років.
Директор також висловив сумніви, що до списку, які отримають
відшкодування ЄСВ не потраплять «ліві» підприємства, адже механізму за яким центр зайнятості відбиратиме компанії наразі немає.
Яницький також радить змінити норму, згідно з якою відшкодування ЄСВ отримуватимуть підприємства із заробітною платою не
менше трьох мінімальних зарплат. На його думку цей показник слід
розраховувати для кожного регіону окремо.
Крім того, невдоволений керівник і тим, що витрати на ЄСВ відшкодовуватимуть лише малим підприємствам, адже великий та
середній бізнес також створює робочі місця. За його словами якщо цю
норму змінять, інвестиції в Україну зростуть.
Нагадаємо, Закон України «Про зайнятість населення» набере
чинності 1 січня 2013 року (Вголос (http://vgolos.com.ua/economic/
news/10685.html). – 2012. – 31.10).
***
Согласно глобальному рейтингу легкости ведения бизнеса
Doing Business Украина занимает 137 место в мире. Об этом
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рассказал в ходе пресс-конференции начальник одеського облуправления экономики Олег Муратов.
Как передает корреспондент Репортера, по словам чиновника,
место на котором Украина находится сейчас на 15 позиций выше, чем
в прошлом году, но все-таки низкое. «Это место нас не устраивает.
Нужно подняться на 50 позиций, – уверен О. Муратов.
По его словам, главная проблема на сегодняшний день – это недоступность кредитов. «Многие предприниматели не могут себе позволить их взять. Дело в том, что валютные кредиты недоступны для большинства предпринимателей, а гривневые с очень высокой ставкой».
«25-27% кредит – это очень высокая ставка, потому мы сейчас
внедряем практику проведения конкурсов для ведения бизнеса», –
заявил начальник облуправления.
Вторая линия, которую проводят в регионе – сокращение проверок. За 9 месяцев всеми органами контроля проведено 53 тысячи проверок, что на 19 тысяч меньше, чем в прошлом году. В то же время
чиновник подчеркнул, что некоторые контролеры еще не готовы
сократить количество проверок, потому ОГА ведет с ними переговоры.
В случае, если они не пойдут на встречу, то власти оставляют за собой
право обратиться в прокуратуру (Репортер (http://www.reporter.com.
ua/news/7xy/). – 2012. – 01.11).
***
Одеська Рада підприємців надала пропозиції до Програми лібералізації податкової політики на 2013-2014 роки
Програма розробляється Державною податковою службою України на виконання доручення Президента України Віктора Януковича
та спрямовуватиметься на покращення діяльності бізнесу та удосконалення функціонування податкової системи.
Перші пропозиції від підприємців Одещини надійшли в ході розширеного засідання Регіональної ради підприємців в Одеській області
під головуванням Леоніда Шемякіна.
Ці пропозиції стосувалися п’ятої й шостої груп платників єдиного
податку, продовження мораторію на перевірки малого бізнесу, створення розгалуженої мережі центрів з видачі безкоштовних ключів
електронного цифрового підпису з використанням інноваційних технологій.
Також, начальник управління взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю ДПС в Одеській області Ольга Биков78
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ська повідомила, що планується проведення розширеного засідання
Громадської ради при ДПС в Одеській області, та запросила підприємців взяти участь й обговорити шляхи удосконалення податкового
законодавства та поліпшення роботи органів ДПС.
Найбільш слушні пропозиції будуть систематизовані, направлені Громадській раді при ДПС України та знайдуть своє місце в програмі лібералізації державної податкової політики. Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС в Одеській області (ДПС в Одеській області (http://od.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/75061.html). – 2012. – 08.11).
***
Підприємці Карлівщини висловилися за введення спрощеного
бухгалтерського обліку
Саме таку пропозицію для лібералізації податкової політики винесли на розгляд представники малого та середнього бізнесу Карлівського, Машівського та Чутівського районів під час особистої зустрічі
з головою Державної податкової служби у Полтавській області
Володимиром Задорожним.
Зустріч з підприємцями, в якій крім податківців, представників
громадськості та журналістів взяв участь голова Карлівської районної ради Петро Світлик, пройшла днями в Карлівській міжрайонній
державній податковій інспекції. В ході засідання присутні поспілкувалися стосовно позиції України у рейтингу світового Банку, розглянули особливості розробки програми лібералізації державної податкової політики до 2014 року, а також проаналізували порядок і переваги застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності 4 та 5 груп.
Під час дискусії від підприємців Карлівщини з узагальненими
пропозиціями виступив голова Ради підприємців при Карлівській
райдержадміністрації Сергій Бобрицький, який наголосив на необхідності введення спрощеного бухгалтерського обліку для платників єдиного податку підприємців. Крім цього голова підприємницької
Ради подякував податківцям за три створені Центри обслуговування
платників податків, що нині функціонують в м. Карлівці, селищах
Машівка та Чутове, й висловив впевненість стосовно подальшої співпраці між податковою службою та підприємницьким загалом району.
«Наша робота і в подальшому буде спрямована на співпрацю
з вами, спрощення системи адміністрування податків і зборів та,
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загалом, істотне вдосконалення податкової системи», – підкреслив
на завершення зустрічі голова ДПС в області Володимир Задорожний. Для поліпшення якості та ефективності майбутньої оптимізації
системи оподаткування очільник обласної податкової служби закликав підприємців й надалі йти на контакт з податківцями та висловлювати власні пропозиції та побажання (Репортер (http://reporter.
pl.ua/novini/ekonomika/9030-pidpryemtsi-karlivschyny-vyslovylysja-zavvedennja-sproschenogo-buhgalterskogo-obliku). – 2012. – 13.11).
***
Підприємці Поділля кажуть про поліпшення стосунків із податковою
Про такі зміни заявляють вісім із десяти опитаних регіональним підрозділом асоціації платників податків України та Державною
податковою службою Хмельниччини.
Майже 80 відсотків респондентів у цілому схвально оцінюють
діяльність податкового відомства, повідомляє прес-служба ДПС у
Хмельницькій області. Ще дві третини опитаних позитивно ставляться і до чинної системи оподаткування в державі. Проте третя частина громадян, що взяли участь у соціологічному дослідженні, вважають, що податкова система потребує демократизації. До речі, це
визнають і самі податківці, адже саме триває кампанія збору пропозицій для розробки програми лібералізації податкової політики держави (Народна газета Є (http://ye.ua/news/news_10038.html). – 2012.
– 13.11).
***
Сразу несколько крупных плательщиков прекратили уплаты
подоходного налога в сумской городской бюджет
Как сообщила на совещании в мэрии 12 ноября начальник горфинуправления Светлана Липова, уже три месяца, как перешел на консолидированную уплату подоходного налога в Киев один из коммерческих банков, месяц назад также поступила одна из сетей заправок.
– Процесс пошел лавинообразно и нам нужно или остановить его
или кувыркаться в этой лавине, – заявил мэр Сум Геннадий Минаев.
– Будем обращаться в суд или прокуратуру. – предложил первый
заммэра Николай Войтенко.
Ранее, городской бюджет Сум уже потерял около 3 млн. грн. после
того, как одна за нефтяных баз города, являющаяся отдельным подраз80
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делением, стала платить налоги в Кременчуге. По данным г-на Минаева, в своем письме налоговая служба заявила, что подоходный налог
должен уплачиваться по месту расположения предприятия, но ситуация до сих пор не поменялась («Данкор онлайн» (http://dancor.sumy.
ua/news/newsline/87333). – 2012. – 12.11).
***
Начальник ДПІ у м. Чернігові ДПС Федір Уляненко:
…сьогодні очевидно: виконання нашого головного завдання –стабільного наповнення бюджету – старими методами неможливо. Ми
впевнені, що саме трансформування податкової служби у сервісну
стимулює бізнес до добросовісної сплати податків. Це передбачає
розвиток електронних сервісів і системи дистанційного обслуговування. Приємно відзначити прогрес: кількість звітів, наданих мережею інтернет, стрімко зростає. Наприклад, з початку роботи акредитованого Центру сертифікації електронних ключів його послугами
скористалися 3716 абоненти міста. З них майже 65 % складають підприємці, 35 % – підприємства.
До речі, не всі європейські податкові органи можуть похвалитися
тим, що видають електронні ключі безкоштовно. Тож ми не дивуємося, що сьогодні майже 99 % платників ПДВ подають звітність саме
в електронному вигляді. Кожен з них вже мав змогу оцінити переваги такого способу подання податкової звітності та розповісти про
це іншим. Для тих, хто зацікавився цією інформацією, уточню: деталі
про отримання посиленого сертифіката ключа можна знайти на сайті
www.cskidd.gov.ua. (http://monitor.cn.ua/ua/politics/9028).
Ми намагаємося створити для усіх платників максимальний комфорт. При інспекції відкрито центр з обслуговування платників податків. Хочемо об’єднати вирішення поточних питань із затишним відпочинком та сервісом. Найголовніше – буде зведена нанівець бюрократична тяганина при одержанні різних довідок. Платникам усі послуги
можна тепер одержати в одному залі. Сподіваємося, що такий податковий євростандарт виправдає себе вже найближчим часом (http://
monitor.cn.ua/ua/politics/9028)..
Зауважу: співробітники податкової служби не тільки хочуть,
щоб платники добросовісно сплачували податки, але й самі виконують свої зобов’язання. Ось такий приклад: за 10 місяців нинішнього року ми відшкодували підприємствам більш ніж 69,2 мільйони
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гривень податку на додану вартість, у тому числі – в автоматичному
режимі – 23,9 млн грн.
…Останнім часом посилено профілактичний та упереджувальний напрямки протидії корупції. Застосовується позитивний світовий
досвід. Постійна увага приділяється співпраці з громадськістю, залученню до боротьби з корупцією широких верств населення, платників податків.
Я вважаю, що одним із основних напрямків боротьби з корупцією
має стати удосконалення чинного законодавства. Закони мають бути
виписані таким чином, щоб унеможливити неоднозначне трактування
їх положень (Федір Уляненко. Тактика податкової змінилася /Записала Ірина Берегова // Чернігівський монітор (http://monitor.cn.ua/
ua/politics/9028). – 2012. – 12.11).
***
Ялтинские власти выступили с инициативой по внесению
изменений в Налоговый кодекс Украины, которые должны обязать предприятия и филиалы платить налоги по месту их деятельности, а не регистрации. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Олефир.
По его словам, соответствующее предложение направлено в Государственную налоговую администрацию Украины.
«Курортный город очень привлекателен для банков, сетевых фирм,
крупных торговых комплексов, но здесь они предпочитают открывать
свои небалансовые филиалы, в то время как головные конторы располагаются в столице и других крупных городах, где и платятся все
налоги», – пояснил Александр Олефир и уточнил, что эти средства
можно направить на финансирование школ и учреждений здравоохранения и культуры Ялты.
В результате, по оценке городских властей, ялтинский бюджет
ежегодно недополучает по меньшей мере 5 млн грн только налога на
доходы физлиц, которых хватило бы на содержание нескольких школ
или детских садов.
По его словам, такая ситуация также позволяет коммерческим
предприятиям, зарегистрированным за пределами Ялты, усложнять проверку их хозяйственной деятельности, а кроме того возникают проблемы с заключением договоров на вывоз ТБО, расчетами за коммунальные услуги (Бизнес и Политика (http://www.
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business-politika.net/crimea_news.php?id_news=182521). – 2012.
– 15.11).
***
Директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины
Андрей Семидидько:
…ежемесячно Антирейдерский союз получает 10–15 обращений
от предпринимателей, нуждающихся в помощи.
… Опыт показывает: только «включение шума и света» над ситуацией позволит тебе сделать вокруг себя санитарную зону, которая
позволит тебе пережить и рэкет, и рейдерство, и продолжать дальше
развиваться… (Четверта Влада (http://4vlada.net/politika-i-biznes/
pri-yanukoviche-uchastilis-reiderskie-ataki-na-malyi-i-srednii-biznesekspert). – 2012. – 13.11).
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