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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Український союз промисловців і підприємців спільно з Економічною радою громадських організацій та галузевих асоціацій бізнесу, науковими колами підготував програму подальших дій з підвищення ділової активності в Україні. Його було обговорено в середовищі реального сектору, провідних вітчизняних експертів й науковців, в ході розширеного засідання Правління УСПП.
Аналізуючи економічні показники розвитку України за січеньвересень 2012 року та основні тенденції подальшого розвитку, можна
зробити однозначні висновки: можливості інерційного зростання
економіки поступово вичерпуються, що підтверджується звуженням зовнішнього попиту та надмірним насиченням внутрішнього
ринку імпортованими товарами. «Протягом останніх років відбувається поступова втрата вітчизняними виробниками низки сегментів
внутрішнього ринку промислових товарів, що пов’язано зі значними
структурними деформаціями в національній економіці та недостатньою конкурентоспроможністю багатьох підприємств», – відзначив
президент УСПП Анатолій Кінах.
Серед головних проблем, що заважають ефективному розвитку вітчизняних виробників, – постійне зростання цін на енергоресурси для промислових споживачів, недостатній рівень кредитування
реального сектору економіки, підвищення митної вартості імпортованих сировини та матеріалів, що спричиняє стримування виробництва та вимивання обігових коштів підприємств, нестача обсягів
інвестицій для модернізації базових галузей національної промисловості, а також зростання імпорту, внаслідок чого відбувається поступове витіснення вітчизняних товарів з внутрішнього ринку України.
Недосконале адмініструванням податків, проявом чого є надмірна
кількість податкових платежів, значні затрати бізнесу на дотримання
процедур податкового законодавства, проблеми з відшкодуванням
ПДВ, надмірна кількість необґрунтованих штрафних санкцій, значна
кількість податкових перевірок, є чи не найголовнішим чинником, що
погіршує ділову активність в Україні, вважають в УСПП.
УСПП спільно з Економічною радою, до якої входять понад
70 громадських організацій та галузевих асоціацій бізнесу, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інститутом економіки
і прогнозування, Інститутом промисловості розробили Програму
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першочергових заходів, які слід невідкладно вжити для покращення
умов ведення бізнесу в Україні. Перш за все, на думку УСПП, має бути
активізована робота з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва (затвердженої Постановою КМУ № 1130 від
12.09.2011) шляхом реалізації потужних програм імпортозаміщення,
локалізації виробництва в країні як одних з найголовніших чинників
розвитку внутрішнього ринку.
НБУ та КМУ за участі громадських організацій бізнесу, експертів,
науковців та роботодавців повинні розробити програму спільних дій з
відновлення кредитування реального сектору економіки державними
та комерційними банками. «На фоні низьких темпів інфляції, навіть
з елементами дефляції, достатньо низької облікової ставки Національного банку – 7,5 % річних, реальна вартість кредитних ресурсів
в Україні для фізичних осіб складає до 30 %, для промислового сектору – 20 % і вище. По суті, бізнес ізольований від доступу до кредитів. А без кредитування, особливо в умовах обмеженості доступу
до зовнішніх фінансових ресурсів, економіка розвиватися не може, це
аксіома», – зазначає А. Кінах.
Одним із найбільш деструктивних факторів, що гальмують
процеси зміцнення та розбудови внутрішніх ринків в Україні, є
й монополізм, заявляють в УСПП. Він перешкоджає виходу на
ринок нових суб’єктів господарювання, збільшує витрати споживачів та консервує інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств. Тому уряду варто також подбати про заходи з розвитку
конкуренції в Україні.
Вдосконалення потребує і система державних закупівель. На
думку УСПП, слід забезпечити пріоритетне спрямування фонду
державних закупівель на залучення вітчизняного виробника
через механізм державного протекціонізму для базових галузей
вітчизняної економіки. Покращенню конкурсних умов відбору
учасників сприятиме внесення змін в діюче тендерне законодавство, що ділова громада і пропонуватиме зробити новообраному
парламенту.
Підприємці рекомендують також розробити заходи з підвищення інноваційної складової державних та приватних інвестицій. Спрямування державних та приватних інвестицій на модернізацію виробничого та науково-технологічного потенціалу промисловості сприятиме розвитку виробництва продукції з високою
доданою вартістю та зменшенню технологічного розриву з роз4
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виненими країнами. Державну підтримку шляхом запровадження
системи податковий і митних стимулів має отримати «малий»
експорт.
Всі ці напрями повинні знайти своє відображення у Державному
бюджеті України та Програмі соціально-економічного розвитку на
2013 рік, вважають в УСПП. Промисловці і підприємці, за результатами дискусії, рекомендуватимуть уряду і парламенту дослухатися до
їх пропозицій, викладених в Програмі першочергових заходів з підвищення ділової активності в Україні. Бізнес-громада пильно слідкуватиме за діями урядовців, наполягатимуть на врахуванні їх експертної думки, що сформована на основі реалій життя (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/
actual/181.uspp-pidgotuvav-plan-poryatunku-nacionalnoi-ekonomiki.
htm). – 2012. – 20.11).
***
Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в
Налоговый кодекс, предусматривающий уменьшение ставки
единого налога для пятой и шестой групп предпринимателей«упрощенцев» с 7 % и 10 % до 5 % и 7 % соответственно и отменила для них ограничения по критерию количества наемных
работников. Данные нормы содержаться в законопроекте № 10687, за
принятие которого в целом проголосовали 234 народных депутата из
339 зарегистрировавшихся 1.
Согласно Налоговому кодексу, в пятую группу входят физлицапредприниматели, у которых работают до 20 человек, а в шестую –
юрлица с количеством наемных работников до 50.
Кроме того, ко второму чтению в законопроект была внесена
поправка народного депутата Андрея Пинчука (фракция Партии регионов), согласно которой с 2014 года вводятся электронные проверки
субъектов хозяйствования.
Электронные проверки, в частности, налогоплательщиков«упрощенцев» вводятся с 1 января 2014 года, представителей микро,
малого и среднего бизнеса – с 1 января 2015 года, других налогоплательщиков – с 1 января 2016 года (Николаевские Вести (http://nikvesti.
com/news/business/37130). – 2012. – 20.11).
1
Випуск підготовлено з використанням матеріалів електронних джерел інформації за другу половину листопада
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***
Набрав чинності Закон України № 5312-VI «Про внесення змін
до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про
відповідність»
Закон скасовує обов’язкову реєстрацію декларації виробника про
відповідність. Як наслідок – тепер не вимагатиметься зазначення
виробниками та постачальниками реєстраційних номерів декларації
у супровідних документах. Це заощадить їх кошти та час при реєстрації декларації під час введення продукції в обіг.
За експертними оцінками, реалізація норм Закону дозволить заощаджувати виробникам і постачальникам продуктів близько 40 мільйонів гривень на рік та приведе національне законодавство у сфері
технічного регулювання у відповідність до принципів СОТ і ЄС.
А також будуть усунуті перепони для подальшого розвитку зовнішньої торгівлі та збільшення товарообігу з державами, основними торговими партнерами України.
Текст документа вже опублікований в офіційних виданнях «Голос
України» (від 03.11.2012 № 208) та «Урядовий кур’єр» (від 03.11.2012
№ 202) / Прес-служба Державної служби з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245795515&cat_
id=244277212). – 2012. – 15.11).
***
Правоохоронці не повинні втручатися в роботу підприємців –
Президент
Президент України Віктор Янукович вимагає від правоохоронних
органів припинити втручання в роботу підприємців. Про це він сказав
під час урочистостей з нагоди Дня працівників прокуратури.
За словами Глави держави, стратегічними пріоритетами влади є
ефективне проведення економічних і соціальних реформ, впровадження
європейських стандартів рівня життя, забезпечення гарантій і захисту
конституційних прав наших співвітчизників, поліпшення їх добробуту.
«Масштабні зміни, що зараз відбуваються в Україні, здійснюються заради людей. Пріоритетними серед них є підвищення рівня
життя громадян та подолання бідності», – сказав Віктор Янукович.
На переконання Президента, для вирішення цих завдань у країні необхідно створити привабливий інвестиційний простір і належні
умови для законної та успішної підприємницької діяльності.
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«Саме на це мають бути спрямовані ваші зусилля. Вимагаю від
правоохоронців виключити будь-яке втручання в роботу підприємців. Адже саме від вашої позиції багато в чому залежить бізнесклімат у країні», –наголосив Глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/
news/26208.html). – 2012. – 29.11).
***
Україна веде переговори зі Світовою організацією торгівлі про
перегляд умов приєднання до СОТ. Про це заявив Прем’єр-міністр
М. Азаров під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців.
«Ми зараз ведемо конкретні переговори і намагаємося знайти
компромісні рішення. І я думаю, що ми цього досягнемо», – сказав
Глава уряду.
Він наголосив, що переговори про приєднання України до СОТ
тривали 16 років, у різні роки різні уряди погоджували не кращі умови
приєднання до секторальних угод, тому і приєднання відбулось у
цілому на недостатньо вигідних для нашої держави умовах. Тож Україна ініціювала перегляд великої кількості позицій щодо приєднання
до СОТ. Таке право країни-учасниці і така процедура визначені статутом організації.
Нагадаємо, Україна вступила до СОТ 16 травня 2008 року, ставши
152-м повноправним членом Світової організації торгівлі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245815845&cat_id=244276429). – 2012. – 22.11).
***
Результатом реалізації концепції Держмитслужби «Чистий
бізнес – чесні податки» стане цивілізований конкурентний ринок
та збільшення надходжень до бюджету. Про це Голова Державної
митної служби Ігор Калєтнік заявив під час Міжнародної конференції «Практика та проблеми застосування податкового законодавства».
Він підкреслив, що спільна місія бізнесу і митниці – підвищити
рівень прозорості ведення підприємництва. Партнерські взаємовідносини платників податків і фіскальних органів є рушійною силою в
досягненні балансу інтересів держави і бізнесу.
Митній службі це надасть можливість ефективно адмініструвати
податки і наповнювати державний бюджет, а легальному бізнесу –
прогнозовані умови роботи, гарантії і стабільність розвитку.
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Саме ці принципи закладено в Меморандумі про партнерство
та співробітництво між Асоціацією платників податків і митною та
податковою службами, який було підписано у вересні цього року.
Ігор Калєтнік також нагадав, що Держмитслужба схвалила концепцію розвитку відомства на 2013 рік «Чистий бізнес-чесні податки».
«Основна філософія Стратегії полягає у тому, що митниця
зобов’язується на доброчесність суб’єкта відповідати довірою. І ця
довіра надасть сумлінному суб’єкту певні переваги: прискорення проходження через митницю товарів, зменшення кількості митних перевірок. Максимальною формою довіри повинне стати подання митниці
документів про товари без їх фізичного пред’явлення митникам», –
сказав Голова ДМСУ.
Вже зараз робота в умовах нового Митного кодексу суттєво спростила ведення зовнішньоекономічної діяльності. Запроваджені законодавчі зміни призвели до скорочення часу митного оформлення товарів
та витрат суб’єктів господарювання.
«Час митного оформлення на сьогодні складає при імпорті –
1 годину 16 хвилин, при експорті – 40 хвилин. З початку дії нового
Митного кодексу лише 6 % товарів підлягають митному огляду.
У 2009 році їх доля була – 70 %. Перший метод визначення митної
вартості застосовується майже у 90 % випадків», – сказав Голова
Держмитслужби /Прес-служба Державної митної служби (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245796048&cat_id=244277212). – 2012. – 15.11).
***
В Украине началась пилотная эксплуатация портала, позволяющего регистрировать бизнес в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Госпредпринимательства Украины.
Так, через КП «Регистрационный портал» можно сформировать и подать пакет документов в электронном виде для госрегистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц- предпринимателей. Для этого нужно воспользоваться
электронным цифровым ключом и зарегистрироваться на портале
http://www.irc.gov.ua/.
Разработчики уверяют, что система удобна в использовании, а
подсказки помогут правильно заполнить регистрационные формы.
Для идентификации пользователя и подписания пакета документов в системе могут использоваться ключи электронной цифро8
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вой подписи следующих аккредитованных центров сертификации
ключей:
Центр сертификации ключей «Masterkey» общества с ограниченной ответственностью «Арт-мастер»;
Центр сертификации ключей закрытого акционерного общества
«Инфраструктура открытых ключей»;
Центр сертификации ключей Информационно-справочного
департамента государственной налоговой службы;
Центр сертификации ключей Государственной таможенной
службы Украины;
Центр сертификации ключей государственного предприятия
«Главный информационно-вычислительный центр Государственной
администрации железнодорожного транспорта Украины» (Обозреватель
(http://finance.obozrevatel.com/economy/72613-biznes-tepermozhno-registrirovat-cherez-internet.htm). – 2012. – 21.11).

СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Представники контролюючих органів без законних підстав
намагалися проводити перевірки, блокували діяльність приватних
підприємств
Органи прокуратури України продовжують проводити перевірки за повідомленням, які надходять на телефон «гарячої лінії» від
суб’єктів підприємницької діяльності.
Так, за результатами розгляду повідомлення прокуратурою Новомиргородського району Кіровоградської області установлено, що усупереч вимогам чинного законодавства посадовці державної інспекції
з питань праці в області за відсутності законних підстав намагалися
провести перевірку приватного підприємства. При цьому, його керівника незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності за
не допуск до її проведення. На усунення порушень закону прокуратурою внесено подання.
У Донецькій області Кіровською міжрайонною прокуратурою
виявлено порушення у діяльності податківців, які за відсутності
9
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наказу та відповідного направлення безпідставно провели перевірку
приватного підприємця. Прокуратурою порушено дисциплінарне
провадження стосовно винних посадових осіб контролюючого органу.
За результатами розгляду повідомлення приватного підприємства
прокуратурою Дарницького району міста Києва встановлено, що працівники податкової служби блокували його діяльність шляхом нереєстрації податкової звітності у Єдиному реєстрі податкових накладних.
На усунення порушень закону прокуратурою внесено подання.
Робота з вказаних питань триває (Генеральна прокуратура України (http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=113499). – 2012. – 20.11).
***
Через численні скарги працівники прокуратури області провели перевірку дотримання законодавства щодо конституційних
засад підприємницької діяльності при призначенні, проведенні та
реалізації контрольно-перевірочних заходів управлінням Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України у
Вінницькій області.
Факти про «наїзди» на підприємців підтвердилися. Працівники
прокуратури дослідили діяльність співробітників міліції і встановили,
що вони не дотримуються вимог Конституції України, КПК України,
Законів «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність». Якщо
конкретно, то проводять перевірки окремих суб’єктів господарювання
без направлень на перевірку, з недійсними направленнями (без передбачених законодавством підстав), незаконно вилучаються зразки продукції, документи. Якщо щось не так – робота підрозділів підприємств
може бути безпідставно зупинена. Безпідставно проводяться огляди
місця події, оперативно-розшукові заходи. Про це нещодавно повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Наслідки подання прокуратури для чотирьох працівників міліції: керівництво УМВС України в області притягнуло їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності (Калюжко C. За «наїзди»
на підприємців покарали чотирьох правоохоронців // 33-й канал
(http://33kanal.com/33channel/6792-12-48-30). – 2012. – 21.11).
***
Заступник голови правління Волинської облспоживспілки
Володимир Горгут заявив, що підприємці Центрального ринку –
10
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проти його закриття і не поступляться торговим місцем, – інформує «Волинська правда».
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
облспоживспілка не віддасть. Не поступляться торговим місцем
і підприємці, з якими у нас, вважаю, повне взаєморозуміння», –
заявив Горгут.
Горгут нагадав і про те, що у 2007–2008 роках рада архітекторів міста розглядала проект забудови ринку. Тоді, за словами посадовця, ніякої мови про ліквідацію ринку чи перенесення його не було.
«Навпаки, говорили про те, що територію ринку треба розширити за
рахунок болота, що знаходиться поряд у парку. Відтак мали зробити
об’їзну дорогу в обхід ринку, а вздовж неї облаштувати місця для паркування транспорту. Цей проект, до речі, було винесено на громадські
слухання і він отримав схвальну оцінку людей», – заявив заступник
голови облспоживспілки та нагадав, що щорічно Центральний ринок
сплачує 4 мільйони гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів
і позабюджетних фондів.
Горгут категорично заявив: «Але підприємці однозначно заявляють: «Ляжемо кістьми, але з ринку не підемо» (Волинська правда
(www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/45991/). – 2012. – 20.11).
***
В конце ноября запорожские предприниматели планируют
протестовать возле облгосадминистрации
На 26 ноября Городской союз предпринимателей «Ника» запланировал проведение протестной акции у стен облгосадминистрации.
Причина – массовые и, с точки зрения предпринимателей, надуманные
проверки малого и среднего бизнеса инспекцией по вопросам защиты
прав потребителей.
Как пишет «Правда», соответствующие уведомления уже вручены
за подписью вр. и. о. начальника инспекции Владимира Рыся.
Предприниматели надеются, что на их акцию протеста отреагирует губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко
(«ZaБор» (http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-predprinimatelivyidut-na-aktsiyu-protesta). – 2012. – 15.11).
11
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Обережно, шахраї!
До підрозділів внутрішньої безпеки при органах державної
податкової служби надходять заяви та повідомлення від керівників
ОДПС обласного рівня про вчинення від їх імені шахрайських дій
невідомими особами. Також надходить інформація від суб’єктів
господарювання щодо вчинення відносно них протиправних дій.
Зафіксовано 15 таких випадків, за якими порушено 5 кримінальних
справ.
З початку року такі факти мали місце в АР Крим, Вінницькій,
Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській. Луганській, Полтавській,
Сумській, Харківській, Хмельницькій та Дрогобицькому районі
Львівської області. Переважна більшість подій мають однакові
обставини: на мобільний телефон СПД телефонує громадянин, який
звертається нібито від імені керівника підрозділу податкової служби
або за його дорученням (найчастіше начальника або заступника
начальника податкової інспекції) з проханням надати гроші у борг (на
потребу працівників податкової служби – надання фінансової допомоги
для прийому перевіряючих з ДПС України, тощо), або вимагає кошти
за непроведення перевірки фінансової діяльності підприємства. Діють
такі особи через посередника, у більшості випадків – водія, який не
обізнаний у тому, що відбувається, а виконує функцію отримання та
передачі грошей.
Враховуючи, що вказані факти підривають авторитет податкової
служби та знижують рівень довіри до працівників ОДПС з боку
підприємців, у випадку надходження такої інформації, просимо негайно
інформувати ДПС (ДПС у Львівській області (http://lv.sts.gov.ua/diialniststs/zapobigannya-proyavam-koruptsii-/informatsiyni-materiali/76689.html). –
2012. – 21.11).

Працівники СЕС Дніпропетровської області безпідставно змусили майже 4 тисячі підприємців укласти договір щодо послуг із проведення лабораторних досліджень
У сфері підприємництва органами прокуратури продовжують
виявлятись факти запровадження контролюючими органами проведення непередбачених дозвільних процедур, причому за кошти підприємців.
Так, усупереч вимогам чинного законодавства працівники санітарно- епідеміологічної служби Дніпропетровської області шляхом
проведення необгрунтованих перевірок та винесення за їх резуль12
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татами 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.
Робота щодо захисту прав підприємців від незаконного втручання в їх діяльність з боку службових осіб контролюючих органів, представників місцевої влади та самоврядування триває (Генеральна прокуратура України (http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=113391). – 2012. – 15.11).
***
О том, против чего и насколько успешно в течение последнего года боролись представители запорожского мелкого бизнеса, рассказала председатель союза предпринимателей «НИКА»
Лидия Кривенко:
«… Запорожская инспекция по защите прав потребителей уже до
предела усилила давление на малый бизнес. Инспекторы приходят к
предпринимателям с проверками – без направлений и предупреждений, что на сегодня является абсолютно незаконным. Если же предприниматель высказывает свое несогласие, то ему откровенно угрожают тем, что тогда проверки пойдут одна за другой – из налоговой,
УБЭПа, СЭС и т. д.
Подобные случаи приобрели в Запорожье настолько массовый
характер, что предприниматели буквально забросали жалобами
губернатора, и он встал на их защиту. На одном из совещаний, где
присутствовали и предприниматели, и руководство инспекции, Александр Пеклушенко сказал, что не потерпит подобного произвола.
Однако, несмотря на это, упомянутая инспекция продолжает действовать в том же духе. В связи с чем в ближайшее время мы планируем провести акцию протеста...» (Кривенко Л. «Мелких бизнесменов у нас хотят уничтожить как класс...» / Записала С. Шкарупа
// МИГ (http://www.mig.com.ua/chapter/3794.html). – 2012. – 22.11).
***
18 ноября на пересечении улиц Героев Сталинграда и Грязнова
(Запорожье) милиционер пытался выудить деньги у предпринимателей. Об этом 061 рассказала глава союза предпринимателей
«НИКА» Лидия Кривенко.
13
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По её словам, мужчина предлагал владельцам овощного киоска
платить ему деньги, чтобы избежать проверки, но предприниматели
оказались не из робкого десятка.
«Сначала они попросили показать удостоверение. А после чего
решили обратиться по телефону «102», чтобы удостовериться в полномочиях «проверяющего». На этом вся проверка и закончилась, мужчина молча ушел», – говорит Лидия Кривенко.
Глава союза предпринимателей «НИКА» отмечает, что некоторые
предприниматели все же предпочитают заплатить (061.ua – сайт
города Запорожья (http://www.061.ua/article/217301). – 2012. – 20.11).
***
Прокуратура області порушила кримінальну справу стосовно співробітника міліції, який, спільно з колишнім працівником контролюючого органу, вимагав у підприємця з Кременецького
району 12000 гривень. Взамін правоохоронець та чиновник обіцяли
не притягувати бізнесмена до адміністративної відповідальності за
допущені ним порушення у сфері містобудування. Про це повідомили
у прес-службі прокуратури області.
За наслідками досудового слідства їм пред’явлено обвинувачення
у зловживанні службовим становищем та заволодінні чужим майном
шляхом обману за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 та
ч. 2 ст. 190 КК України.
Кримінальну справу про обвинувачення працівника міліції та
колишнього інспектора інспекції Держархбудконтролю в області
направлено до суду (Новинний портал за Збручем (http://zz.te.ua/
militsioner-vymahav-u-pidpryjemtsya-12000-hryven/). – 2012. – 22.11).
***
Прокуратура Київської області 19.11.2012 року порушила кримінальну справу, щодо начальника відділу здійснення інспекторської
діяльності Управління контролю за використанням та охороною земель
Державної інспекції сільського господарства в Київській області.
Чиновник обвинувачується у вчинені злочину, передбаченого ч. 2
ст.15, ч.3 ст.368 КК України, тобто у вчиненні закінченого замаху на
одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище,
хабара у великому розмірі, поєднаного з вимаганням.
Прокуратурою області спільно з Управлінням Служби безпеки України в Київській області викрито злочину діяльність вказа14
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ного посадовця. Він вимагав від представника одного із підприємств
хабар в сумі 20 тис. доларів США. За це начальник обіцяв не нараховувати штрафних санкцій за самовільне зайняття підприємством
земельної ділянки в сумі майже 510 тис. грн.
За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до
10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до
3-х років з конфіскацією майна (Прокуратура Київської області
(http://www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=113782). – 2012. – 28.11).
***
Органи прокуратури Кіровоградщини продовжують проводити
перевірки за повідомленнями, які надходять на телефони «гарячої
лінії» від суб”єктів підприємницької діяльності.
З часу створення телефону «гарячої лінії» до прокуратури Кіровоградської області надійшло 42 повідомлення щодо фактів незаконного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, з яких: 27 стосувалося законності дій контролюючих органів, 6 – правоохоронних
органів, 9 – законності дій посадових осіб місцевого самоврядування
та органів виконавчої влади.
Прокурорами виявлено факти незаконного планування перевірок суб’єктів господарювання. Державною інспекцією сільського
господарства в області безпідставно заплановано проведення перевірок 8 суб’єктів підприємницької діяльності, перевірку яких заборонено діючим законодавством. З урахуванням того, що 15 % повідомлень на телефон «гарячої лінії» стосувалися законності дій посадових осіб цієї інспекції прокуратурою проведено перевірку її діяльності та виявлено ряд порушень, що створювали перешкоди у підприємницькій діяльності.
Працівниками інспекції у порушення вимог закону, не будучи
уповноваженими здійснювати контроль у сфері охорони праці, проведено перевірки із зазначених питань у діяльності 85 підприємств агропромислового комплексу області.
Також, зазначеною інспекцією при здійсненні планової перевірки
дотримання вимог земельного законодавства ряд суб”єктів господарювання взагалі письмово не повідомлено про проведення зазначеного заходу. Перевірки проведено без належним чином оформленого направлення та вручення підприємцям примірників акту перевірки, приписів про усунення порушень земельного законодавства,
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що позбавило можливості оскаржити їх. Крім того, виявлені випадки
коли перевірки фактично проводяться не у визначені терміни, а у
зручний для посадових осіб інспекції час.
В. о. начальника державної інспекції сільського господарства в
області прокуратурою області внесено три подання та постанову про
порушення дисциплінарного провадження, які задоволені, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 13 посадових осіб.
Також, внесено подання начальнику Державної інспекції сільського господарства України.
Виявлено факти безпідставної організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання. Працівники територіальної державної
інспекції з питань праці в області, усупереч вимогам чинного законодавства, за відсутності законних підстав, намагалися провести перевірку приватного підприємства. При цьому його керівника незаконно
притягнуто до адміністративної відповідальності. На усунення порушень закону прокуратурою внесено подання.
Аналогічні порушення виявлені при проведені працівниками органів внутрішніх справ перевірок суб’єктів господарювання. Враховуючи, що по кожному другому повідомленню, що надійшло на телефон «гарячої лінії» підтвердились факти незаконних дій працівників
УДСБЕЗ УМВС України в області, прокуратурою області організовано
перевірку зазначеного управління, у ході якої виявлено ряд порушень.
Так, всупереч вимогам закону у направленні на проведення перевірки не зазначається мета перевірки та відсутня відмітка про вручення його суб’єкту підприємницької діяльності. У більшості направлень на проведення перевірки не вказується підстава для її проведення, рішення про проведення перевірок приймаються без належної
мотивації.
На зазначені факти відреаговано внесенням 4 подань та 2 постанов про порушення дисциплінарного провадження, за результатами
розгляду яких до відповідальності притягнуто троє працівників органів внутрішніх справ, інші перебувають на розгляді.
Робота триває. Телефон «гарячої лінії» прокуратури області 27 63 10
/ Прес-служба прокуратури області (Кіровоградська правда (http://
pravda-kr.com.ua/articles/article_news.php?id=2691. – 2012. – 21.11).
***
8 ноября на промтоварном рынок «7-й километр» состоялся митинг предпринимателей, торгующих в первом и втором
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секторах «Площадки для реализации моющих средств с автостоянкой»...
Предприниматели протестуют против намерения предприятия «Промтоварный рынок» снести их торговые места – это около
тысячи палаток, три тысячи рабочих мест – и установить вместо
них стационарные павильоны. Желание провести «реконструкцию»
объясняется предписанием МЧС. … палатки, часть из которых находится под высоковольтными проводами, представляют угрозу пожарной безопасности на рынке. ...торговым оборудованием загромождаются продольные и поперечные разрывы и в случае возникновения
ЧП проведение аварийно-спасательных работ будет невозможно или
крайне затруднено.
Предприниматели считают, что ссылка на требования
«эмчеэсников» –предлог. А предложение администрации перейти
на другие торговые места на рынке воспринимают негативно – на
«выселках», куда их отправляют, торговли нет совсем.
…По мнению предпринимателей, суть конфликтной ситуации
кроется в том, что на торговые места нашлись покупатели. Тем, кого
предупредили о намечаемом на 8 ноября сносе их торговых мест, уже
предложили купить новое торговое место в стационарном пластиковом павильоне. За 65 тысяч долларов...
«В связи с тем, что предприниматели-граждане Украины не в
состоянии по таким ценам выкупать павильоны, притом за неучтенную наличность в долларах, данные торговые места уже продаются
гражданам Вьетнама, Китая, Сирии, расширяя, таким образом, сектор
преступной экономики, грубо нарушая интересы государства Украина и украинского народа в пользу представителей других стран»,
– пишется в заявлении предпринимателей, адресованное премьерминистру Н. Азарову, вице-премьер-министру С. Тигипко, Генеральному прокурору Украины, начальнику ГУ МВД Украины в Одесской
области, прокурору Одесской области.
Основной рефрен митинга – свои торговые места в обиду не дадим.
Несколько лет назад люди начинали тут бизнес, ставили палатки, платили за торговое место. … по 20–25 тысяч долларов. Но тогда не было
кризиса, экономика росла. А сейчас, когда Украина находится в предкризисном состоянии, торговли нет, люди бояться оказаться на улице.
К митингующим присоединяются представители других одесских
рынков: «Привоза», «Куяльника». Предприниматели уверены: только
объединившись – ведь то, что сегодня происходит на «7-м километре»,
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уже проходили на других торговых объектах, – можно отстоять свои
права. Принимается решение ночевать возле своих торговых мест.
Представители правоохранительных органов потихоньку снимают
оцепление, оставляя дежурить несколько человек...
Ночь с четверга на пятницу прошла относительно спокойно.
А утром администрация приступила к обещанным действиям. Время
для подобных мероприятий было выбрано идеальное: пятница, нерабочий день для «7-го километра», посторонним (и тем, кто поддерживает предпринимателей) вход на территорию рынка запрещен.
Появились рабочие и представители администрации. Подошла
техника, необходимая для сноса торговых точек. Рабочие стали обносить металлическим забором территорию, где расположены 38 палаток. Эти торговые места первыми «приговорили» к сносу. Предприниматели попытались воспрепятствовать… (Суслов О. В круговую оборонустали предприниматели, защищающие свои рабочие места //
Вечерняя Одесса (http://www.vo.od.ua/rubrics/tema-dnya/23423.php).
– 2012. – 10.11).
***
…Ситуация на рынке «7-й километр». 120 гривен за квадратный
метр –такую цену аренды в новых павильонах пообещала установить
администрация промрынка «7-й километр» после реконструкции
торговых мест. Там проходит акция протеста предпринимателей против ликвидации части палаток и строительства павильонов.
Вместо демонтированных палаток будут установлены торговые
павильоны. Сейчас к установке готово уже 32 павильона. Всего же
их будет 72» (Богданович Ю. На «Мылке» в скором времени все же
появятся 32 новых павильона // Деловая Одесса (http://www.delod.
odessa.net/news/na-/). – 2012. – 15.11).
***
Предприниматели 7-го километра остались без своих
рабочих мест
Как сообщил корреспонденту Репортера предприниматель рынка
7-й километр Амир Скляр, администрация рынка позаботилась только
о демонтаже 75 торговых точек, а вот новые места не дали.
«Никаких равнозначных мест нам не предложили. Нам вообще
ничего не предложили, все были заняты только демонтажем», – отметил предприниматель.
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Сейчас предприниматели остались без своих мест, и не
занимаются торговлей, ожидая пока администрация закончит
реконструкцию.
Напомним, в Одессе бунтовали торговцы с промрынка «7-й километр». Как сообщал Репортер ранее, причиной возмущения стала грядущая реконструкция «Мылки» — обширной торговой площадки
на рынке. Одесситы уверяют, что в результате строительства новых
павильонов десятки предпринимателей лишатся рабочих мест (С 7-го
километра выгнали предпринимателей // Репортер (http://www.
reporter.com.ua/news/qtr5kh/). – 2012. – 19.11).
***
19 ноября несколько десятков предпринимателей одесского
рынка «Привоз» провели пикет у стен прокуратуры Одесской
области. Торговцы и общественники потребовали от прокурора
Одесской области выполнить свое обещание, данное еще в начале
осени, и вмешаться в конфликт, продолжающийся между администрацией рынка «Привоз» и предпринимателями.
Очередной причиной возмущения предпринимателей стали
события на рынке, когда у общественников, попытавшихся встретиться с администрацией, отобрали флэшку, на которой были
зафиксированы противоправные действия охранников.
От прокурора Одесской области возмущенные предприниматели
потребовали возбудить уголовное дело против сотрудников отделения милиции на рынке «Привоз» по факту кражи. Прокурор Одесской области Александр Галкин пообещал лично принять представителей пикетчиков и разобраться с возникшей проблемой (Эхо (http://
eho-ua.com/2012/11/20/kak_odesskie_ predprinimateli_vozle_ prokuratury _galkina_pojjmali.html). – 2012. – 20.11).
***
На Рівненщині затримали податківця з $5,5 тис. хабара
Прокуратурою Рівненської області спільно з УСБУ в області виявлено факт злочинної діяльності співробітника управління податкової
міліції ДПС в області, який спільно з іншою особою вимагав та отримав хабар на загальну суму 5,5 тис. доларів США.
Про це повідомили власкору IA ZIK у прокуратурі Рівненщини.
Встановлено, що правоохоронець разом зі спільником вимагав та
отримав хабар за повернення вилучених у мешканців Володимирецького
19

Стосунки бізнесу та влади

району спеціально пристосованих знарядь, які використовувалися для
незаконного видобування бурштину.
Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань. Прокуратурою області розпочато досудове
розслідування (Західна iнформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2012/11/27/380868). – 2012. – 27.11).
***
… Власник Рівненського льонокомбінату Олег Червонюк на
зустрічі із журналістами, зокрема, констатував, що посадовці Рівненської митниці систематично затримують митне оформлення вантажів, висувають, як на його погляд, незаконні вимоги, протиправно
змінюють коди товарів та коригують митну вартість у бік завищення.
А це призводить до гальмування розширення виробництва, перешкоджає створенню нових робочих місць, спонукає підприємство працювати на збиток. І таке діється, за його словами, впродовж тривалого
часу. Працювати в таких умовах, наголосив власник Рівненського льонокомбінату, далі неможливо. Тому підприємство може зупинитися, і
майже 300 його працівників залишаться без роботи…
… 1 серпня цього року під час митного оформлення ворсувальної
машини підприємство отримало претензію про відсутність під декларацію підтверджуючих документів про комплектність цієї машини,
попри те, що вся інформація була. Тож довелося підприємству знову
подавати до митниці декларацію. І лише після цілого дня митарств
митники надали картку відмови в оформленні товару з вимогою задекларувати ворсувальну машину окремо по запчастинах. І тоді колектив вийшов на страйк, після якого митники «дали задній хід».. Але ж
підприємство зазнало фінансових збитків.
Наводять льонокомбінатівці й інші приклади «доброзичливості»
з боку Рівненської митниці, зокрема щодо систематичної затримки
внесення декларацій до Автоматизованої системи митного оформлення, незаконних вимог під час митного оформлення речовин для
текстильної промисловості, протиправного коригування митної вартості. … 5 квітня цього року з метою митного оформлення засобу для
відбілювання трикотажних виробів підприємство, яке офіційно йменується ТОВ «Т-Стиль», подало до Рівненської митниці декларацію, в
якій зазначило код ввезеного товару згідно з вимогами. Однак рішенням митниці було змінено код на цей товар. Вийшло, що завозиться
не текстильно-допоміжні речовини, а поверхнево-активні засоби.
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Щоправда, у вересні це рішення було скасоване Хмельницьким окружним адміністративним судом і стягнуто збитки, завдані підприємству...
(Червонюк О.: «Чиновницьке свавілля штовхає до безробіття» //
Вісті Рівненщини (visti.rovno.ua/article/793/). – 2012. – 23.11).
***
Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність
начальника відділу по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, Державної податкової служби в Хмельницькій області. Посадовець вимагав хабар у директора одного з місцевих
товариств з обмеженою відповідальністю.
Встановлено, що в результаті проведеної Державною податковою
інспекцією перевірки фінансово-господарської діяльності цього підприємства був виявлений ряд порушень податкового законодавства та
нараховано 1,4 млн грн штрафних санкцій. За не притягнення до кримінальної відповідальності та зменшення розміру штрафних нарахувань до 250 тис. грн 42-річний податківець вимагав у директора фірми
105 тис. грн.
Співробітники СБУ задокументували факт отримання податківцем частини хабара.
22 листопада відносно податківця прокуратурою Хмельницької
області зареєстровано в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань (ЕДРД) кримінальне провадження щодо ч.4 ст.27 (підбурювання до дачі хабара), ч.4 ст.369 (давання хабара службовій особі,
яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на
строк від 4 до 8 років, повідомив прес-центр СБ України (Hmelnyckiy.
Com (http://hmelnyckiy.com/novyny/nadzvichajni-novini/2927-u-hmelnitskij-obl-zatrimano-podatkivtsja-jakij-vimagav-habar-u-105-tis-grn.
html). – 2012. – 28.11).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Керівники Державної податкової служби Криму регулярно проводять зустрічі з представниками бізнесу, на яких роз’яснюють
податкову політику та допомагають усвідомити соціальну відповідальність підприємців перед державою.
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Одну з таких зустрічей провів заступник голови Державної
податкової служби в АР Крим Сергій Крюков з платниками податків, що здійснюють пасажирські автоперевезення.
У ході зустрічі, заступник голови Державної податкової служби
АР Крим Сергій Крюков відзначив, що в АР Крим в транспортній
галузі здійснюють діяльність 1191 СГД. В порівнянні з відповідним
періодом минулого року, по транспортній галузі, платежі до Зведеного бюджету збільшилися на 39,1 млн грн.
Були обговорені основні проблеми галузі – відображення в податковій звітності недостовірних даних щодо виручки та виплати заробітної плати по «сірих» схемах.
Денна виручка в сумі менше 200 грн. на один транспортний засіб
декларуються 43 перевізниками автономії, що застосовують спрощену систему оподаткування. Для надання транспортних послуг,
ними використовується 458 транспортних засобів. В деяких випадках
дохід, вказаний підприємцями, навіть не компенсує їх витрати на придбання ПММ, необхідні для здійснення фактичних перевезень.
Проведені податковою службою Криму обстеження та опитування водіїв підтвердили заниження фактичної виручки деякими
суб’єктами господарювання в 3–4 рази.
Більше 600 працівників, задіяних у сфері пасажирських перевезень, одержують заробітну плату нижче законодавчо встановленого
мінімуму. При цьому, тривалість робочої зміни водія часто перевищує вимоги певні КзоП.
Боротьба з тіньовою економікою визначена податковому відомству як стратегічна задача, рішення якої напряму впливає на створення рівних конкурентних умов для всіх учасників вітчизняного
бізнес-середовища.
Учасники зустрічі в свою чергу виказали своє бачення рішення
галузевих проблем. Заклопотаність транспортників викликає
присутність на ринку пасажиро перевезень нелегалів, що працюють як без державної реєстрації підприємницької діяльності,
так і без ліцензій. Було запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України, в частині надання податковим органам
права здійснювати контроль за наявністю ліцензій при видачі свідоцтв платників єдиного податку (ДПС в Автономній Республіці
Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76585.html). –
2012. – 20.11.
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***
За результатами перевірок, проведених податковими органами Криму, збитки 85 підприємств автономії зменшено на
140 млн грн, при цьому 65 – виведені з розряду збиткових. За необгрунтоване декларування збиткової діяльності до цих підприємств
застосовані штрафні санкції в сумі більше 4,0 млн грн.
За словами начальника управління податкового контролю ДПС
в АР Крим Олександра Сальникова, тільки по одному підприємству
збитки були зменшені на суму більше 1,5 млн грн. Було встановлено,
що платник податків відобразив в своїх витратах придбання не підтверджені первинними документами.
Довідково: Відповідно до п.150.3 ст.150 Податкового кодексу
України, у разі якщо від’ємне значення як результат розрахунку
об’єкта оподаткування декларується платником податку протягом
чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкта оподаткування (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76368.html).
– 2012. – 19.11).
***
Налоговое ведомство подозревает, что перевозчики утаивают
налоги: на 19 «официальных» сотрудников им потребовалось около
двухсот кассовых аппаратов
На 70 автостанциях, деятельность которых обеспечивает
«Крымавтотранс», работает более 600 сотрудников. При этом на
предприятии, которое организует практически все автобусные
перевозки на междугородных и пригородных направлениях полуострова, официально получают заработную плату всего 19 человек. Кассовых же аппаратов, которые «Крымавтотранс» заявило
к регистрации, – 195. Крымские налоговики предположили, что
это признак уклонения от отчислений – и отказали перевозчику.
В «Крымавтотрансе» говорят: если противостояние, перешедшее в
судебную плоскость, продолжится, не исключено, что автостанции
придется закрывать.
– Замена кассовых аппаратов, по сути, плановая, – рассказал
«Газете» юрист предприятия Виталий Никитин. – У старых срок
эксплуатации подходит к концу, а у новых вдобавок шире технические возможности.
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По словам замначальника Государственной налоговой службы
в АРК Сергея Крюкова, не регистрируют аппараты потому, что автопредприятие не предоставило необходимого пакета документов:
– Мы не можем даже определить, где этот кассовый аппарат будет
находиться и числиться, потому что договоры аренды меняются за
ночь с одного на другой, и само предприятие даже путает, кто собственник автостанции. Материально ответственных лиц нет, потому
что на самом «Крымавтотранс» числится всего лишь 19 человек: кто
же будет на этих аппаратах работать?
На предприятии действия налоговиков расценивают как прелюдию к рейдерскому захвату и утверждают, что из-за этого большая
часть пассажироперевозок уйдет в тень.
– Потенциально эта ситуация может привести к большим проблемам, – говорит Виталий Никитин. – Через месяца два-три мы
не сможем уже эксплуатировать старые аппараты, а новые не регистрируют. Тогда мы вынуждены будем отказаться от услуг людей,
которые у нас работают. Потенциально это может привести к
закрытию автостанций.
В адрес налоговой службы поступило более 80 обращений,
подписанных кассирами «Крымавтотранса», которые озабочены ситуацией и боятся оказаться без работы. Но, как выяснилось в ходе проверки, эти люди числятся на предприятиях, которые предоставляют
их «Крымавтотрансу». И эти предприятия, по заявлению Крюкова, на
протяжении ряда лет не осуществляли налоговые отчисления.
Сейчас автопредприятие пытается через суд принудить налоговиков зарегистрировать кассовые аппараты. Налоговики же говорят, что судиться согласны, но предпочли бы «конструктивное решение» (Соколов C. Налоговики схлестнулись с «Крымавтотрансом»
// Крымская газета (http://gazeta.crimea.ua/articles/nalogovikishlestnylis-s-krimavtotransom-2702). – 2012. –10.11)
***
В Сімферопольському районі 79 підприємств нараховують
заробітну плату нижче мінімального рівня. «Таким чином майже
400 найманих працівників не отримують належного соціального
захисту, а бюджет втрачає значну суму податку на доходи фізичних осіб. Для працівників податкових органів – це вказує на виплату
«сірих» зарплат, тобто на виплату у так званих «конвертах», – зауважила начальник Сімферопольської МДПІ Наталія Кобець.
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За словами керівника податкової служби Сімферопольського
району, найбільше рівень заробітної плати мінімізують підприємства торгівлі та громадського харчування. Насамперед це пов’язано
зі значними обсягами готівкових розрахунків у цих сферах господарської діяльності. «В подібних галузях податківці виявляють значні порушення законодавства про працю та фіксують виплату «тіньової» зарплати. Сімферопольська міжрайонна податкова інспекція не
залишається осторонь цих зловживань, тому на кожен подібний «сигнал», відбувається швидке реагування, згідно наданих повноважень»,
– зазначає Наталія Анатоліївна.
Загалом з початку року, 722 найманих працівника були працевлаштовані. Сума виплачених доходів склала 782,5 тис грн, до бюджету
надійшло 117 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб (ДПС в
Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/
local-news/75907.html). – 2012. – 14.11).
***
Прокуратурою м. Вінниці, за результатами проведеної перевірки в порядку правозахисної діяльності, встановлено факт вчинення службового підроблення та зловживання службовим становищем посадовими особами ПП «Дельта-Аруст».
Підприємство за підробленими документами отримало в центрі міста земельну ділянку площею 0,22 га, вилучену з постійного користування Вінницької обласної клінічної лікарні
ім. М.І.Пирогова, для будівництва комерційного об’єкту, де вирубали 29 дерев різних порід. Цим самим заподіяли збитків державі
на 96,5 тис. грн. Дані про кримінальне правопорушення внесено
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вінницьким міським відділом УМВС України у Вінницькій області розпочато досудове розслідування (Прокуратура Вінницької області (http://
www.vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=113684). – 2012. – 23.11).
***
В результате спецоперации сотрудники налоговой милиции
ликвидировали три нелегальных пункта приема металлолома в
Житомирской области, изъято 166 тонн металла
Об этом сообщили в управлении налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Житомирской области.
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«В поселке Новая Боровая Володарско-Волынского района был
обнаружен подпольный пункт приема металлолома, изъято около
50 тонн металла на общую сумму более 100 тыс. грн. Еще одна нелегальная точка была обнаружена сотрудниками налоговой милиции в
Коростене. Во время проведения спецоперации была изъята газорезка,
грузоподъемный кран и 60 тонн металлолома на сумму 192 тыс. грн»,
– сообщили в налоговой милиции.
Третий подпольный пункт приема металлолома находился в Бердичеве, на территории одного из акционерных обществ. По информации управления налоговой милиции ГНИ в Житомирской области, на
территории предприятия было изъято 50 тонн лома черных металлов
на сумму 150 тыс.грн. и 6 тонн лома цветных металлов стоимостью
около 160 тыс. грн.
Материалы по данным фактам переданы в суд, около 10 человек будут привлечены к административной ответственности (ДПС
у Житомирській області (http://zt.sts.gov.ua/media-ark/newsark/76007.html). – 2012. – 15.11).
***
Житомирські митники в рамках роботи, направленої на виявлення і припинення протиправної діяльності підприємств, а саме
застосування схем ухилення і мінімізації податкових зобов’язань, виявили порушення митних правил з боку житомирського підприємства.
В результаті було не допущено втрат до державного бюджету та
викрито схему заниження митної вартості, повідомляє прес-служба
відомства.
Підприємство здійснювало оформлення товару та вирішило зекономити, подавши до митного оформлення вантажну митну декларацію на вантаж «поліпропілен», заявлений як інший, ставка мита якого
0 %, хоча у товаросупровідних документах вказана достовірна інформація, підприємство здійснило оформлення товару та заявило за встановленою формою неточні та недостовірні відомості про товар.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтями 472 (недекларування) та 485 (дії спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів) Митного кодексу України.
Санкції вказаних статтей передбачають накладення штрафу в розмірі
100 відсотків вартості товарів, їх конфіскацію (ст. 472) та накладення
штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів,
відповідно (ст. 485). На підставі статті 511 Митного кодексу України
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безпосередні предмети порушення митних правил загальною вагою –
25500 кг, загальною митною вартістю 473 969,37 тимчасово вилучено.
Провадження по справі триває (Рупор Житомира (http://ruporzt.
com.ua/vlada/43281-zhitomirsk-mitniki-viyavili-shemu-zanizhennyamitnoyi-vartost.html). – 2012. – 20.11).
***
Працівники податкової служби України за результатами
контрольно-перевірочної роботи залучили до державної реєстрації майже 44 тисячі громадян, які здійснювали підприємницьку
діяльність без відповідних документів. До бюджету додатково сплачено понад 12 млн грн. податку.
З початку року, внаслідок аналітичної роботи та практичних заходів, податківці виявили майже 77 тисяч найманих осіб, які працювали
без укладання трудових угод з роботодавцями та без сплати податку.
До бюджету додатково сплачено майже 15 млн грн податку.
Загалом, з початку року органами ДПС при перевірці підприємців, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам,
порушення податкового законодавства встановлено у 90 % до перевірених (На Закарпатті 44 тисячі нелегальних підприємців / Пресслужба ДПС України, за матеріалами Департаменту оподаткування фізичних осіб // РІОтиждень (http://rionews.com.ua/mixed/all/
now/n12333142159). – 2012. – 29.11).
***
Директор запорожского предприятия уклонился от налогов на
4 млн грн.
Директор одного из запорожских предприятий пытался заработать более 4 млн грн путем уклонения от налогообложения. Для этого
он использовал мошенническую схему, когда в цепи фирм, с которыми
он сотрудничал, были и фиктивные.
Как сообщили РепортерUA в штабе УНМ ГНС в Запорожской
области, с 2009 по 2010 годы в результате заключения сделок с предприятиями с признаками фиктивности бизнесмен безосновательно
внес в налоговый кредит с НДС данные с неправдивыми ведомостями
о якобы приобретенных товарах.
– В результате в бюджет не поступило более 4 млн грн, а это более
чем в 5 тысяч раз превышает установленный законом необлагаемый
минимум доходов граждан, – сообщают налоговики.
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Приговором Орджоникидзевского районного суда предприниматель осужден на 3 года тюрьмы, и ему придется заплатить штраф на
всю эту многомиллионную суму. Кроме того, он лишен права занимать руководящие должности на протяжении 3 лет с конфискацией
имущества (Репортер Запорожья (http://reporter-ua.com/2012/11/19/
direktor-zaporozhskogo-predpriyatiya-uklonilsya-ot-nalogov-na-4-mlngrn). – 2012. – 19.11).
***
Випадків порушення законодавства при виплаті заробітної
плати стало менше. Про це 16 листопада п.р. повідомив голова ДПС
в області Віктор Рахміль на засіданні Колегії Івано-Франківської
обласної державної адміністрації.
Поміж інших питань, особливу увагу приділено проблемі виплати
заробітної плати «у конвертах», чи її виплати у розмірі, нижчому за
мінімально встановлений законодавством. Адже, в даному випадку
відбувається зменшення надходжень з податку на доходи фізичних
осіб – найбільшого за абсолютними сумами джерела наповнення місцевих бюджетів.
Як зазначив головний податківець області, з часу проведення засідання Колегії облдержадміністрації у вересні минулого року, присвяченого цьому питанню, досягнуто позитивної динаміки щодо скорочення проявів такого ганебного явища, що є результатом проведення
спільно з іншими державними органами заходів. Загальний економічний ефект від проведеної роботи – додаткові поступлення до бюджету
2,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Так, за підсумками другого кварталу ц.р. спостерігається зменшення на 3,4 % питомої ваги юридичних осіб, що виплачували заробітну плату нижче мінімальної, та на 2,2 % – питомої ваги таких фізичних осіб – підприємців.
Однак, якщо у цілому по області є позитивні зрушення, то по
деяких адміністративно-територіальних одиницях є значна питома
вага суб’єктів господарювання, які надалі виплачують заробітну
плату нижче мінімальної. Зокрема у м. Івано-Франківськ 39,2 %, або
947 юридичних осіб, не віднесених до реєстру неприбуткових, виплачують в середньому по підприємству зарплату у розмірі, меншому від
встановленого законодавством мінімального рівня, у Тлумацькому
районі – 40,5 %, або 47 юридичних осіб, у Калуському – 38,0 %, або
173 юридичні особи, у Долинському – 37,8 %, або 88 юридичних осіб
та у Тисменицькому – 36,5 %, або 95 юридичних осіб. Щодо підпри28
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ємців – фізичних осіб, то найгірша ситуація склалася у Калуському
районі, де 562, або 70 % від загальної кількості підприємців, які мають
найманих працівників, виплачували заробітну плату нижче мінімального рівня, у Долинському – 50 %, або 290 підприємців та у Тисменицькому – 31 %, або 99 підприємців.
За підсумками Колегії підготовлено проект рішення ІваноФранківської ОДА та запропоновано шляхи вирішення питання недопущення випадків порушень діючого законодавства при виплаті заробітної плати (ДПС в Івано-Франківській області (http://if.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/76312.html). – 2012. – 19.11).
***
Протягом 2012 року податковою міліцією Київської області
викрито 112 злочинів у сфері оподаткування, у т. ч. числі «тяжких» та «особливо тяжких» – 106 злочинів.
До суду направлено кримінальні справи по 153 злочинах, у т. ч.
8 злочинів – для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним погашенням збитків майже на 43 млн.
гривень.
Відшкодовано завданих державі збитків по кримінальних справах
у цьому році на суму майже 33 млн. гривень.
Загальна сума відшкодованих збитків по всіх кримінальних справах складає майже 48 млн гривень.
За участю податкової міліції області у взаємодії з підрозділами
контрольно-перевірочної роботи ОДПС виявлено 78 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму
70,5 млн гривень. За наслідками перевірок заявлених до відшкодування сум ПДВ порушено 12 кримінальних справ.
Викрито та припинено діяльність «конвертаційного» центру.
З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на
суму майже 17 млн грн з яких тих, що віднесені до підакцизної групи
на 9,8 млн гривень.
За виявленими фактами порушено 13 кримінальних справ (ДПС у
Київській області (http://kyivobl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76260.
html). – 2012. – 16.11).
***
Директор одного з будівельних підприємств Київської області,
з метою ухилення від сплати податків, штучно завищив валові
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витрати і формування податкового кредиту з податку на додану
вартість. Ухилення здійснено за попередньою змовою з особами, які
виступали від імені 8 суб’єктів підприємницької діяльності, що містять ознаки «фіктивності». Документально була створена видимість
здійснення фінансово-господарських операцій по виконанню електромонтажних робіт. Фактично роботи не проводилися.
По результатам перевірки в бюджет донараховано податку на
додану вартість у сумі близько 2,3 млн гривень. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину щодо умисного ухилення від
сплати податків в особливо великих розмірах. Слідство триває (ДПС у
Київській області (http://kyivobl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76254.
html). – 2012. – 16.11).
***
Кількість податкових перевірок підприємців – фізичних осіб
Одещини з питань виплати заробітної плати скоротилось на
80 відсотків
З початку року проведено 607 таких перевірок проти 1105 в січні
– жовтні 2011 року.
До адміністративної відповідальності притягнуто 313 суб’єктів
підприємницької діяльності – фізичних осіб та 213 посадових осіб.
В результаті проведених перевірок виявлено 78 випадків, коли
заробітна плата виплачувалась в “конвертах” за рахунок тіньових
коштів.
Матеріали перевірок з виявленими порушеннями законодавства
про оплату праці по 81 суб’єкту господарювання передано до прокуратури Одеської області (ДПС в Одеській області (http://od.sts.gov.
ua/media-ark/news-ark/77262.html). – 2012. – 26.11).
***
На Сумщині для ефективної роботи у сфері легалізації зайнятості та доходів громадян налагоджено тісну взаємодію між представниками влади, податкової служби, Пенсійного Фонду, правоохоронних органів, територіальної інспекції з питань праці у Сумській області.
«З метою легалізації «тіньової» зайнятості за січень-жовтень
цього року робочими групами обстежено 2677 суб’єктів підприємницької діяльності. За результатами перевірок порушення чинного
законодавства щодо укладання трудових договорів із найманими пра30
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цівниками було виявлено у 752 роботодавців. Легалізовано 898 робочих місць, що на 106 більше, ніж торік. Найбільше – у Сумах (251),
Конотопі (184), Сумському (47), Глухівському (40), Конотопському
(34) та Тростянецькому (30) районах», – повідомив начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Анатолій Боярко.
У ході засідання присутні ознайомилися з організацією діяльності
робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення у Тростянецькому, Великописарівському, Краснопільському та Кролевецькому районах. Заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко дала доручення посадовцям активізувати
роботу в цьому напрямку.
«Ми використовуємо усі можливості впливу на несумлінних
суб’єктів господарювання та вживаємо заходів для притягнення
роботодавців-порушників до відповідальності. Варто нагадати кожному, що нелегальні трудові відносини – відсутність соціального
захисту з боку держави. Оформлюючись на роботу на законних підставах, працівник піклується про своє майбутнє», – підкреслила куратор соціальної сфери області (Сумська ОДА (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=245813280&cat_id=244277216).
–
2012. – 22.11).
***
«Зарплата у конверті» – можливість уникати сплати податків для роботодавця та ймовірність отримувати вищу зарплату
сьогодні і нижчу пенсію завтра для працівника.
Серед методів боротьби із «зарплатою в конвертах» – регулярні зустрічі податківців з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями, під час яких проводиться відповідна
роз’яснювальна робота.
Працівниками Державної податкової інспекцій у м. Сумах проводяться контрольно-перевірочні заходи, в ході яких виявляються
факти виплати доходів без відповідного утримання податку на доходи
фізичних осіб та неперерахування належних сум до бюджету. Так, за
десять місяців 2012 року за результатами планових та позапланових
перевірок до бюджету донараховано 84,56 тис. грн податку з доходів
фізичних осіб.
Цьогоріч сумськими податківцями легалізовано 164 робочих
місць щодо 90 суб’єктів підприємницької діяльності. Завдяки таким
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заходам до бюджету надійшло 47,2 тис. гривень (ДПС у Сумській
області (http://sumy.sts.gov.ua/media-ark/local-news/76050.html). –
2012. – 15.11).
***
З початку року податковою службою Тернопільської області
виявлено 533 факти нелегальних трудових відносин та виплату
251 тис. грн. «прихованої» заробітної плати. Додатково нараховано
38 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. За наслідками проведеної роботи з 320 громадянами роботодавці уклали трудові договори,
114 громадян залучено до державної реєстрації підприємницької
діяльності (ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/mediaark/news-ark/76553.html. – 2012. – 20.11).
***
За інформацією ДПС у Черкаській області, з початку року
на Черкащині виведені з «тіні» та офіційно працевлаштовано
2515 найманих працівників. Легалізовано 5462,2 тис. грн. доходів,
донараховано 839,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб. Крім
того, після податкових перевірок 1453 черкащанина, що провадили
діяльність без реєстрації, взяті на облік як приватні підприємці із
сплатою 187,6 тис. грн. податків.
Про це повідомив в. о. голови ДПС у Черкаській області Володимир Коломієць. Він зауважив, що основне завдання податкової служби
області в напрямку легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
– відновлення права людей на законну працю, на отримання реальної
заробітної плати і соціального захисту.
За 10 місяців 2012 року податківці провели 193 перевірки, за якими
донарахували до бюджету 7318,9 тис. грн податку на доходи фізичних
осіб. За цей період до бюджету надійшло 1900,9 тис. грн. Перевірками
виявлено порушення законодавства про працю та податкового законодавства. Зокрема, 29 випадків виплати доходів за рахунок «тіньових» коштів, 6 випадків надання платниками податків фізичним особам неоподаткованих матеріальних та соціальних благ.
Результати роботи у посиленому режимі відповідно позначились
і на зростанні надходжень до бюджету – внаслідок вжитих додаткових заходів за 10 місяців цього року надійшло на 147,7 млн. грн більше
податку на доходи фізичних осіб, ніж за відповідний період минулого
року (темп – 114,9 %).
32

Безпека підприємництва, 2012, № 7

Порушення законодавства підприємцями

У цілому в Україні з початку року виведені з «тіні» та офіційно працевлаштовані майже 70 тис. найманих працівників.
Ще 40 тис. громадян взяті на облік як приватні підприємці.
Внаслідок виявлених під час перевірок порушень трудового та
податкового законодавства до бюджету донараховано майже
300 млн грн податку на доходи фізичних осіб (Черкаська ОДА
(http://www.oda.ck.ua/?lng=ukr&section=2&page=2&id=7699). –
2012. – 20.11).
***
Податковою міліцією Черкащини припинено роботу потужного «конвертаційного центру»
В ході перевірки податківцями встановлено, що групою осіб протягом 2010–2012 років, з метою незаконної конвертації грошових
коштів, створено ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які займались незаконною конвертацією грошових коштів для
підприємств Черкаської області та інших регіонів України серед яких
були і державні підприємства.
Загальний обіг проконвертованих коштів «махінаторів» за вказаний період склав понад 1,5 мільярда гривень.
В ході проведення оперативних та слідчих заходів, було проведено ряд обшуків за адресами офісних приміщень, проживання учасників «конвертаційного» центру та їх автомобілях, під час яких виявлено та вилучено готівкових коштів в сумі близько 670 тисяч гривень
та 6 тисяч доларів США, комп’ютерну техніку на якій оброблялись
замовлення клієнтів, формувалась звітність, первинні бухгалтерські
документи, а також 44 печатки фіктивних фірм.
Накладено арешти на розрахункові рахунки підприємств, задіяних в схемі конвертації, на загальну суму близько 300 тисяч гривень,
всі учасники «конвертаційного» центру затримані.
Проводиться комплекс подальших оперативних та слідчих дій
направлених на притягнення осіб, що скоїли злочин до відповідальності, а також відшкодування заподіяних державі збитків (ДПС у
Черкаській області (http://ck.sts.gov.ua/media-ark/local-news/75897.
html). – 2012. – 14.11).
***
Чернігівські податківці ліквідували 21 підпільний цех з виготовлення товарів народного споживання
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Про це повідомив начальник штабу УПМ ДПС у Чернігівській
області, підполковник податкової міліції Сергій Білоусов, під час
зустрічі із журналістами.
Протягом року податківці продовжували активно протидіяти незаконному обігові підакцизних товарів – алкогольних напоїв, тютюну
та спирту. Їх цьогорічна діяльність у цій сфері увінчалася викриттям підпільного виробництва фальсифікованої алкогольної продукції та вилученням товарно-матеріальних цінностей на загальну суму
3,5 млн грн.
За десять місяців поточного року викрито 27 злочинів за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 9,9 млн грн
(ДПС у Чернігівській області (http://ch.sts.gov.ua/media-ark/localnews/76076.html). – 2012. – 15.11).
***
У результаті вжиття податківцями Чернівецької області
широкого комплексу заходів по детінізації ринку праці та легалізації доходів, упродовж 10 місяців цього року додатково донараховано майже 5 млн гривень податку на доходи фізичних
осіб.
Податковий контроль за дотриманням вимог ПКУ щодо виплати
заробітної плати засвідчив, що факти виплат доходів в «конвертах» з
використанням необлікованої готівки та веденням подвійної бухгалтерії виявлено у всіх 117 платників, які перевірялися.
За результатами цих перевірок платники – юридичні особи поповнять місцеві бюджети більше як на 4,6 млн грн. податку, пені та
фінансових санкцій, а приватні підприємці майже 0,2 млн грн. До 107
порушників податкового законодавства застосовано адміністративні
штрафи (ДПС у Чернівецькій області (http://cv.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/76397.html). – 2012. – 19.11).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Бизнесмены Днепропетровщины и Швеции обсудили пути
сотрудничества
34

Безпека підприємництва, 2012, № 7

Захист владою інтересів бізнесу

Впервые в истории региона на Днепропетровщине проходят Дни
Швеции. Их цель – развитие инвестиционной деятельности между
бизнес-кругами Швеции и области.
В рамках мероприятия состоялся украинско-шведский бизнесфорум, в котором приняли участие председатель областного совета
Евгений Удод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в
Украине Стефан Гуллгрен, представители 15 ведущих мировых
шведских компаний и представители малого и среднего бизнеса
Днепропетровщины.
«Мы знаем, что Днепропетровская область – одна из наиболее
привлекательных для инвесторов. Это объясняется открытой политикой региональных властей и комфортными условиями для ведения
бизнеса. Сегодняшний форум должен не только закрепить уже существующие контакты, но и заложить основы для новых», – подчеркнул
господин Гуллгрен.
«Мы также рассчитываем, что при поддержке шведских партнеров в регионе начнется реализация совместных проектов для развития малого и среднего бизнеса в сферах сельского хозяйства, машиностроения и альтернативной энергетики», – отметил Евгений Удод.
Председатель областного совета также подчеркнул, что во всем
мире высоко ценится авторитет шведской модели самоуправления, которая позволяет каждому гражданину активно участвовать в
жизни страны. Поэтому для Днепропетровского региона буду очень
полезным детально изучить механизмы деятельности самоуправляющихся общин с тем, чтобы внедрить лучшие шведские практики на
наших территориях.
В рамках мероприятия обсуждались вопросы укрепления взаимоотношений между Днепропетровской областью и регионами
Швеции, пути эффективного сотрудничества в рамках проектов
Восточно-Европейского партнерства по энергоэффективности и возможности реализации экологических проектов шведского агентства
SIDA и экологической корпорации стран Северной Европы. В ходе
Форума состоялась панельная дискуссия «Уникальные преимущества
шведских продуктов и решений» на примере 3 шведских компаний
и параллельные семинары «Устойчивое развитие промышленности
и возможности Днепропетровской области из опыта шведских компаний, работающих в регионе» (Dnepr info (http://dnepr.info/news/
region/biznesmeny-dnepropetrovwiny-i-shvecii-obsudili-puti-sotrudnichestva). – 2012. – 29.11).
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***
С начала 2012 года налоговой службой Донецкой области проведено 127 служебных расследований и проверок относительно
неправомерных действий налоговиков. Об этом сообщает прессслужба ГНС Украины в Донецкой области.
По данным налоговой, внесено 39 предписаний руководителям
структурных подразделений ГНС Донецкой области, к дисциплинарной ответственности привлечено 23 работников, 10 госслужащих
уволены.
В рамках противодействия преступности, относительно работников органов ГНС в области возбуждено 11 уголовных дел. По результатам их судебного разбирательства привлечено к уголовной ответственности 3 человека.
Как отмечает пресс-служба ведомства, по сравнению с 2011 годом
на 16 % увеличено количество проведенных предупредительнопрофилактических мероприятий. Благодаря этому в текущем году возбуждено на 5 % меньше уголовных дел в отношении работников органов ГНС. Также уменьшилось количество выявленных фактов взяточничества (ТРК «Юнион» (http://union.ua/ru/ekonomika/20_11_2012_
na_donetchine_uvelichilis_antikorruptsionnye_meropriyatiya_na_16_.
html). – 2012. – 20.11).
***
Для прискорення лібералізації податкової політики вінницькі
податківці у 2,5 рази зменшили кількість перевірок
Про це учасників розширеного засідання громадської ради при
ДПС у Вінницькій області та представників ЗМІ інформувала голова
ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко. За 10 місяців 2012 року підрозділами податкового контролю Вінниччини проведено 167 планових документальних перевірок юридичних осіб проти 414, проведених впродовж січня-жовтня минулого року. За наслідками цьогорічних планових перевірок до бюджетів усіх рівнів донараховано
28,6 млн грн.
Завдяки проведенню кропіткого доперевірочного аналізу, незважаючи на зменшення кількості запланованих перевірок, сума донарахованих податків, зборів та інших обов’язкових платежів у розрахунку
на одну планову перевірку зросла майже на 18 тисяч гривень (ДПС у
Вінницькій області (http://vin.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76339.
html). – 2012. – 19.11).
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***
З наступного року підприємці, які працюють з реєстраторами
розрахункових операцій, звітуватимуть до податкової в автоматичному режимі. Це стане можливим завдяки впровадженню електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій.
Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на контрольній стрічці в пам’яті касового апарату або
пам’яті модему, який до нього приєднаний. Один раз на добу цей звіт
автоматично передаватиметься до серверу обробки інформації ДПС.
За словами аналітиків податкової, таке нововведення позбавить
суб’єктів господарювання необхідності закуповувати і зберігати протягом 3-х років сотень кілограмів паперової контрольної стрічки. До
того ж автоматична передача інформації значно спрощує процес звітування до податкової.
У свою чергу, електронне звітування надасть можливість дистанційного контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, та дозволить ще більше зменшити кількість перевірок таких платників.
На сьогодні переважна більшість перевірок цієї категорії платників проводиться за заявами громадян та інформацією від державних
органів про наявність правопорушень у суб’єктів господарювання і є
виключно крайнім засобом впливу на недобросовісних підприємців.
Порівняно з минулим роком у 2012 році кількість перевірок
суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій
формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій скоротилася майже у 4 рази, перевірки малих підприємств цієї групи – у
4,2 рази. Так, з початку року було проведено 610 таких перевірок, з
яких малого бізнесу лише 221 (ДПС у Донецькій області (http://dn.sts.
gov.ua/media-ark/news-ark/76319.html). – 2012. – 19.11).
***
У департаменті економіки Івано-Франківської облдержадміністрації створено проект регіональної цільової програми розвитку
малого та середнього підприємництва в області на 2013-2014 роки.
В результаті реалізації програми очікується збільшення кількості малих підприємств-юридичних осіб до 55 одиниць на 10 тис.
осіб населення; чисельності найманих працівників на малих і середніх підприємствах – до 79,8 тис. осіб; питомої ваги в загальнообласних
обсягах реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг –
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до 72,7 %; частки надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів до 21,8 %.
Серед пріоритетних завдань програми – ведення конструктивного
діалогу з громадськими об’єднаннями підприємців при прийнятті
регуляторних актів, посилення ефективності роботи дозвільних центрів, фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу, залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, стимулювання створення нових робочих місць.
На фінансування програми у 2013-2014 роках передбачається
щорічно виділяти з обласного бюджету близько 3 млн грн., з врахуванням коштів міських і районних бюджетів – 3,5 млн грн.
Довідково
На початок року в області працювало 7,2 тис. малих підприємств
(їх кількість на 10 тис. осіб населення становила 52 одиниці). У сфері
малого та середнього підприємництва зайнято 162,9 тис. осіб, або третина осіб працездатного віку. До кінця цього року очікується, що прикарпатські підприємці реалізують продукції на суму 25,5 млрд грн,
сплатять до бюджетів всіх рівнів 860,3 млн грн. На Івано-Франківщині
нараховується 102 об’єкти інфраструктури підтримки малого підприємництва. Серед них – 16 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, технопарк, 25 кредитних спілок, 5 місцевих фондів підтримки підприємництва (Івано-Франківська ОДА (http://www.gov.if.ua/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=18021). – 2012. – 20.11).
***
На Луганщине количество проверок предприятий, использующих кассовые аппараты, сокращено в три раза. А число проверок
малых предприятий этой группы по сравнению с прошлым годом в
2012-м вообще уменьшилось в 5 раз. Об этом «Восточному варианту»
сообщили в пресс-службе ГНС в Луганской области.
Так, за 10 месяцев текущего года налоговики провели 421 такую
проверку, из которых малого бизнеса – только 46.
Приятные нововведения ожидают предпринимателей, которые
работают с кассовыми аппаратами, и в будущем. В следующем году
в налоговую они будут отчитываться в автоматическом режиме. Это
станет возможным благодаря внедрению электронной контрольной
ленты регистраторов расчетных операций.
Электронная отчетность позволит дистанционно контролировать субъектов хозяйствования, которые осуществляют расчеты
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в наличной форме, и еще больше уменьшить количество проверок
таких плательщиков.
На сегодня подавляющее большинство проверок этой категории
плательщиков проводится по заявлениям граждан и информации от
государственных органов о наличии правонарушений у субъектов
хозяйствования и является исключительно крайним средством воздействия на недобросовестных предпринимателей (Восточный Вариант (http://v-variant.lg.ua/region/52140-na-luganschine-kolichestvoproverok-predpriyatiy-ispolzuyuschih-kassovye-apparaty-sokraschenov-tri-raza.html). – 2012. – 21.11).
***
Податківці Рівненщини майже вдвічі зменшили кількість
перевірок
Про це на зустрічі з бізнесом зазначив голова ДПС у Рівненській
області Віктор Башук.
Податкові органи сьогодні виробили нові підходи до формування
плану перевірок платників податків. Ризикоорієнтована система відбору дозволяє бачити сумнівних і сумлінних платників податків.
Перевіряються лише ті з них, хто має ризики щодо несплати податків
або при неодноразовому нагадуванні про існуючі ризики не вживають заходів щодо їх усунення.
Цього року податковою службою не проводяться перевірки підприємців – фізичних осіб. Порівняно з минулим роком на 43 % зменшено кількість планових документальних перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб та на 18 відсотків – позапланових.
В області створені всі умови, що дають можливість бізнесу ефективно працювати, почувати себе комфортно та чесно виконувати свій
конституційний обов’язок. Рівень добровільної сплати податків і зборів у наc становить понад 96 відсотків. А це результат покращення
якості надання послуг та висока податкова культура платників податків (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media-ark/newsark/76244.html). – 2012. – 16.11).
***
Фактичні перевірки малого бізнесу Одещини скорочено в
10 разів
Кількість таких перевірок суб’єктів малого бізнесу з початку року
зменшено з 385 до 33.
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Всього в Одеській області за 10 місяців 2012 року підрозділами
податкової служби Одеської області проведено 484 фактичні перевірки всіх суб’єктів господарювання, що в 2,5 рази менше ніж за аналогічний період 2011 року.
Під час фактичної перевірки податківці перевіряють дотримання
норм законодавства з питань готівкових розрахунків, а також наявність ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та
обіг підакцизних товарів. Водночас перевіряється дотримання роботодавцем законодавства по оформленню трудових відносин з найманими працівниками (ДПС в Одеській області (http://od.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/76484.html). – 2012. – 20.11).
***
З метою протидії і профілактики корупції у податкових органах та вжиття дієвих заходів щодо попередження злочинів у сфері
службової діяльності, в тому числі хабарництва, відділом внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській області з початку року
проведено 49 службових перевірок. За їх результатами керівникам
направлено 11 подань для вжиття заходів по усуненню порушень та
складено чотири адміністративних протоколи, у зв’язку з чим до адміністративної відповідальності притягнено чотирьох осіб, в тому числі
чотири працівники звільнені.
За матеріалами підрозділу органами прокуратури порушено
вісім кримінальних справ стосовно працівників державної податкової служби, двоє осіб притягнено до кримінальної відповідальності.
З метою забезпечення практичної реалізації завдань, відкритості
та прозорості роботи ДПС в області і висвітлення результатів боротьби
з корупційними проявами та посадовими злочинами в органах ДПС,
в поточному році підготовлено та проведено 356 профілактичнороз’яснювальних заходів.
У відділі внутрішньої безпеки при ДПС у Тернопільській області
діє «телефон довіри» – 0-800-501-007, за яким мешканці Тернополя
та області можуть повідомити про факти вимагання та отримання
хабара, інші протиправні дії з боку посадових осіб податкової служби,
в тому числі податкової міліції (Профілактика корупції – одне з пріоритетних завдань ДПС у Тернопільській області / Відділ взаємодії
із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області // Свобода
(http://svoboda.te.ua/fakti/profilaktika-koruptsiyi-odne-z-prioritetnihzavdan-dps-u-ternopilskiy-oblasti.html). – 2012. – 21.11).
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***
На Харківщині близько 13 тис. платників ПДВ звітують в
електронному вигляді
Серед них – 11,5 тис. юридичних осіб та майже 1,5 тис. фізичних
осіб-підприємців.
Загалом в регіоні в електронному вигляді звітують 95 % суб’єктів
господарювання від загальної кількості платників податку на додану
вартість.
Як поінформували в управлінні інформатизації та обліку платників податків ДПС у Харківській області, з метою залучення до Системи електронного звітування максимальної кількості платників в
регіоні проводиться широкомасштабна роз’яснювальна робота щодо
переваг надання звітів за допомогою Інтернет та використання електронних сервісів.
Зокрема, в районних податкових інспекціях щотижнево проводяться семінари-тренінги, під час яких допомагають платникам
податків освоїти спеціальні програми для складання електронних звітів (ДПС у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media-ark/newsark/75856.html). – 2012. – 14.11).
***
У 2013 році молодим підприємцям, які хочуть працювати на
селі, почнуть видавати кредити за низькою відсотковою ставкою
Як повідомив в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, у Харківській області планують створити фонд, який на конкурсній основі відбиратиме проекти з малого бізнесу і фінансуватиме їх за
дуже низькою кредитною ставкою.
«Головним пріоритетом при відборі на конкурсі пропозицій щодо
фінансування малого бізнесу буде створення нових робочих місць.
Підхід буде приблизно такий: 50 % коштів цього фонду підуть на кредитування проектів, пов’язаних з розвитком міської інфраструктури,
інші 50 % – на реалізацію проектів у сфері сільського господарства.
Мається на увазі переробка сільгосппродукції, організація цікавих
видів бізнесу на селі, а це значить створення нових робочих місць, а
це нові податки, додаткові можливості. Все це буде для нас дуже важливо, і ми в обов’язковому порядку вже в 2013 році почнемо реалізацію
цього проекту. Я думаю, що як мінімум 8-10 млн грн. – це ті кошти,
на які ми можемо спиратися в наступному році. Якщо ми побачимо
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серйозний ефект для нашої громади і для економіки нашого регіону,
ми будемо шукати можливість збільшити суму», – сказав Михайло
Добкін (Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації (http://
kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/15339). – 2012. – 27.11).
***
16 ноября состоялось торжественное открытие сервисного центра по обслуживанию налогоплательщиков Скадовского района.
Председатель ГНС в Херсонской области Анатолий Страшный подчеркнул, что налоговая служба Украины делает очередной шаг навстречу
малому и среднему бизнесу. К стати, это уже восьмой сервисный центр
в области. Ранее их открыли в Новой Каховке, Каховке, Белозерке,
Цюрупинске, Геническе, Бериславе, Чаплынке и Гопрах.
После официальной части главный налоговик области встретился
с предпринимателями Скадовского района. В неформальном диалоге Анатолий Андреевич рассказал о наполнении бюджета, отметил добросовестность налогоплательщиков при отчислении в казну
части своего заработка. Ведь в местные бюджеты Херсонской области
поступило почти 767 млн грн налога на доходы физических лиц. Тогда
как в прошлом году этого налога было уплачено на 13 % меньше.
Говоря о сервисной составляющей в работе налоговиков, Анатолий Андреевич призвал скадовчан принять активное участие в обсуждении налогового законодательства, направлять свои предложения
по либерализации налоговой политики государства, проблемные
вопросы в администрировании налогов, которые возникают в практической работе до конца ноября.
«Мы не хотим повторения ситуации, которая возникла с упрощенной системой налогообложения. Когда закон был уже принят, предприниматели решили, что составлен он неверно. Приходилось встречаться с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы в дальнейшем откорректировать этот документ, – подчеркнул председатель
ГНС в области Анатолий Страшный. – Ни одно из замечаний предпринимателей по улучшению системы налогообложения не останется
без внимания» (ДПС у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/76337.html). –– 2012. – 19.11).
***
З наступного року підприємці, які працюють з касовими апаратами, звітуватимуть до податкової у режимі «он-лайн». Це
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стане можливим завдяки впровадженню електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій.
Копії платіжних документів і фіскальних чеків формуватимуться
на контрольній стрічці в пам’яті касового апарату або приєднаного до
нього модему. Один раз на добу звіти автоматично передаватимуться
через глобальну мережу Інтернет до серверу податкової.
«Ця новація дозволить підприємцям заощадити на купівлі
сотень кілограмів паперової контрольної стрічки та позбавить їх
необхідності необхідності зберігати упродовж 3-х років копії чеків.
До того ж автоматична передача інформації значно спростить і процес звітування до податкової», – пояснює завідувач сектору контролю за проведенням готівкових розрахунків управління податкового контролю ДПС у Хмельницькій області Дмитро Франко.
У свою чергу, цифрове звітування надасть можливість податківцям дистанційно контролювати розрахунки готівкою, та дозволить
ще більше зменшити кількість перевірок готівкової дисципліни.
На сьогодні переважна більшість фактичних перевірок проводиться за скаргами громадян та інформацією державних органів про
порушення у сфері готівкового обігу і є виключно крайнім засобом
впливу на недобросовісних підприємців.
«Наразі на Хмельниччині кількість таких перевірок скорочена на
40 відсотків. Так за 10 місяців 2012 року проведено лише 522 фактичних
перевірки, проти 850 торік, від яких бюджет додатково отримав 2 мільйони гривень», – резюмує податківець (ДПС у Хмельницькій області
(http://km.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76354.html). – 2012. – 19.11).
***
Податковою службою Чернівецької області зареєстровано
4351 реєстратор розрахункових операцій та зафіксовано 6041 господарських одиниць, на яких здійснюються розрахункові операції
за готівкові кошти, що належать 3273 суб’єктам господарювання.
У зв’язку з тим, що продовжує діяти мораторій на проведення
фактичних перевірок суб’єктів малого бізнесу, акцент податківців у
роботі з такими платниками ставиться на проведенні агітаційної та
роз’яснювальної роботи про дотримання платниками порядку здійснення готівкових розрахунків, норм ПКУ при виробництві та обігу
підакцизних товарів, своєчасності отримання патентів, та роботодавцями законодавства при оформленні трудових відносин з найманими
особами.
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Фактичні перевірки здійснюються податківцями лише за потреби,
а саме при наявності обов’язкових до розгляду письмових звернень
покупців і споживачів послуг, або у разі отримання інформації від
державних органів чи органів місцевого самоврядування про конкретні порушення вимог законодавства. За десять місяців поточного року проведено 667 фактичних перевірок, що на 27,9 % менше
в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За результатами
яких до суб’єктів господарювання застосовано фінансових санкцій на
загальну суму майже 3 млн грн. (ДПС у Чернівецькій області (http://
cv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76734.html). – 2012. – 21.11).
***
У Чернівецькій області продовжує діяти мораторій на проведення фактичних перевірок суб’єктів малого бізнесу
Податківці Буковини проводять перевірки суб’єктів малого
бізнесу. Фактичні перевірки здійснюють лише при наявності
письмових звернень покупців і споживачів або у разі отримання
інформації від державних органів про порушення вимог законодавства. Про це інформує Державна податкова служба у Чернівецькій області.
За 10 місяців 2012 року проведено 667 фактичних перевірок. Це
майже на 28 % менше порівняно з аналогічним періодом минулого
року.
За результатами перевірок до підприємців застосовано фінансових санкцій на загальну суму майже 3 мільйони гривень (Від і До
(http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/pidpriemciv_u_chernivec_
kii_oblasti_stali_ridshe_perevirjati/). – 2012. – 24.11).
***
В органах Державної податкової служби Чернігівської області
функції з виявлення корупційних та кримінальних правопорушень
покладено на відділ внутрішньої безпеки, який є структурним підрозділом Управління внутрішньої безпеки ДПС України. Значна
увага приділяється проведенню профілактичної роботи з працівниками податкової служби, спрямованої на запобігання та упередження
корупційних проявів.А також виявленню посадових злочинів серед
податківців.
З метою протидії корупційним та кримінальним порушенням
законності в податкових органах Чернігівської області праців44
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ники відділу внутрішньої безпеки з початку року провели понад
80 службових перевірок, за результатами яких встановлено ряд
порушень. На адресу керівництва органів ДПС направлено 21
подання про усунення виявлених порушень та вжиття заходів реагування. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 24 посадовці, з органів ДПС звільнено 10 працівників, 21 посадовій особі
винесено офіційне застереження про недопущення виявлених недоліків у подальшому.
Для прийняття рішення до правоохоронних органів направлено
21 матеріал. За результатами їх розгляду відносно працівників органів
ДПС порушено 2 кримінальні справи, 1 колишнього посадовця засуджено, 1 кримінальну справу направлено до суду.
З профілактичною метою працівники відділу внутрішньої безпеки виступають в інспекціях та відділеннях області під час апаратних нарад, семінарів, професійно-економічних навчань, наголошуючи на неприпустимості корупційних та злочинних проявів. Також
проводяться персональні бесіди з керівниками структурних підрозділів та їх підлеглими. З початку року проведено 175 лекцій, виступів та бесід.
У друкованих засобах масової інформації обласного та районних
рівнів з антикорупційної тематики розміщено 48 статей, на радіо та
телебаченні – 29 виступів.
Для роз’яснення ролі громадськості у процесі запобігання проявам корупції у податкових органах, додержання принципів прозорості
та відкритості їх діяльності на суб-сайті ДПС у Чернігівській області
офіційного веб-порталу органів ДПС України створений спеціальний
банер «Запобігання проявам корупції».
В управлінні державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області за участю керівників відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Чернігівській області щоквартально проводиться пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції»
(Чернігівський монітор (http://monitor.cn.ua/ua/economics/9372).
– 2012. – 27.11).
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СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Експерти Світового банку заявляють: перетворення, що відбуваються у податковій сфері України, відповідають актуальним
світовим трендам. Про це йдеться в офіційному звіті щодо рейтингу Paying Taxes-2013, який був оприлюднений 21 листопада.
Світовий банк вніс Україну до переліку трьох країн регіону, які за
останні 8 років найбільш істотно скоротили кількість часу, необхідного для виконання податкових зобов’язань.
«Проведена в 2011 році в Україні податкова реформа, в тому числі
введення системи електронного декларування, введення єдиного соціального внеску, істотно скоротила кількість часу, необхідного для
дотримання податкового законодавства, у порівнянні з 2011 роком,
та дозволила знизити кількість податкових платежів для бізнесу», –
зазначають експерти.
Так, за показником «витрати часу на податкову звітність» експерти Світового банку констатували скорочення з 657 годин у минулому році до 491 години у цьогорічному рейтингу.
Скороченню витрат часу на виконання податкових формальностей
сприяли масштабні заходи із популяризації та вдосконалення систем
електронної звітності, спрощення процедури реєстрації нових платників ПДВ, удосконалення декларацій та податкових розрахунків.
За оцінками фахівців ДПСУ, до кінця 2012 року цей показник
знизиться до 320–350 годин, як і було заплановано. Скоротити документообіг та зекономити час платників на адміністрування податків дозволить подальша гармонізація податкового і бухгалтерського
обліку, запланований податковою службою перехід до подачі заяв про
реєстрацію платників ПДВ в електронному вигляд, а також запровадження Електронного кабінету платника податків, через який надаватимуться дистанційні податкові послуги в режимі реального часу.
Скоротити час на адміністрування податку на прибуток (на сьогодні це 19 годин на рік) дозволить запровадження з 1 січня 2013 року
сплати цього податку на підставі річної податкової декларації для
платників, доходи яких перевищують 10 млн грн.
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За показником «загальна податкова ставка» у порівнянні з 57,1 %
у 2011 році експерти Світового банку зафіксували зниження до 55,4 %
у 2012 році. Фахівці ДПСУ тим часом нагадують, що наступного року
представників бізнесу очікує подальша лібералізація ставок, передбачена Податковим кодексом: ставка податку на прибуток з 1 січня
2013 року буде знижена до 19 %, ставка ПДВ – до 17 % у 2014 році.
За показником «кількість платежів» у рейтингу Paying Taxes2013 зафіксований значний прогрес: від 135 платежів у 2011 році – до
28 у поточному. Завдяки введенню системи електронного декларування середній показник платежів в усіх країнах світу – 27,2, в регіоні
Центральної Азії та Східної Європи – 30,4. Найбільша кількість платежів (24) в Україні припадає на податки на зарплатню, в той час як
податок на прибуток адмініструється лише 1 платежем.
ДПС України наголошує, що висновки фахівців Світового банку
будуть враховані при розробці програми лібералізації державної
податкової політики.
Нагадаємо, на виконання доручення Президента Україна щодо
формування Програми лібералізації державної податкової політики
до 2014 року Державна податкова служба проводить масштабну всеукраїнську інформаційну кампанію зі збору та узагальнення пропозицій підприємців та громадськості стосовно спрощення системи адміністрування платежів та створення законодавчих передумов для підтримки бізнесу. Станом на сьогодні проведено більше 1500 заходів за
участю громадськості, до органів ДПС надійшло понад 5000 пропозицій та зауважень, які наразі опрацьовуються (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245810430&cat_
id=244276429) . – 2012. – 21.11).
***
Опубликованный Всемирным банком рейтинг Paying Taxes-2013
говорит о существенном улучшении показателей страны по всем
оцениваемым ВБ параметрам. Однако существует еще значительное поле для работы по улучшению администрирования налогов в
Украине. Такое мнение высказал эксперт НАБУ, партнер налоговоюридической практики PriceWaterhouseCoopers Рон Барден.
«Основная налоговая нагрузка сейчас – это взносы на социальное страхование по заработной плате, которые превышают 36 %. Если
бы такая нагрузка была снижена (особенно для небольших налогоплательщиков), тогда большее число компаний легализировали бы
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компенсации сотрудникам, что, в свою очередь, привело бы к увеличению поступлений в бюджет и, как результат, имело бы нейтральный
эффект», – подчеркнул Барден, отметив, что общее количество платежей, администрируемых Налоговой службой, находится на передовом
уровне в мире и в регионе (28 платежей).
Среди других мер, которые бы сделали процесс более эффективным,
эксперт указывает более широкое использование электронной подачи
отчетности в налоговые органы и социальные фонды и объединение
деклараций по НДС и налогу на прибыль (например, для небольших
налогоплательщиков) при условии подачи такой декларации на ежегодной основе с уплатой авансовых взносов в течение года (на основе
показателей прошлого года).
По мнению ГНСУ, именно активное внедрение электронного
декларирования в отечественной налоговой системе стало одним из
ключевых факторов улучшения позиций Украины в рейтинге Doing
Business-2013.
«Если в начале 2011 г. в электронном виде отчитывались только
39 % плательщиков НДС, то на сегодня – более 98 %. В перспективе
– полный охват плательщиков налога на прибыль, земельного налога,
НДФЛ и всех других видов налогов электронной отчетностью», – сказал глава ГНСУ Александр Клименко. По его прогнозам, через два
года Украина сможет претендовать на место в первой сотне рейтинга
Doing Business (Минфин (http://minfin.com.ua/2012/11/21/684190/). –
2012. – 21.11).
***
Податкова служба отримала близько 5 тисяч пропозицій від
платників щодо реформування податкової політики протягом
останнього місяця. Про це повідомив Голова ДПСУ Олександр Клименко під час розширеного засідання Громадської ради.
Збір пропозицій відбувається в рамках розробки Програми
лібералізації державної податкової політики до 2014 року. Цей
документ відображатиме комплекс найбільш актуальних та
затребуваних бізнесом інновацій у вітчизняній практиці оподаткування.
«Програма лібералізації формується за принципом паритетності
інтересів держави та бізнесу. Вона стане нашою спільною «дорожньою картою», керуючись якою ми будемо стабільно працювати
наступні два роки», – заявив Голова податкової Олександр Клименко.
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За його словами, під час збору пропозицій особлива увага приділяється думці малого та середнього бізнесу в регіонах, у тому числі в
малих містах та на депресивних територіях.
Для цього проведено понад 1500 комунікаційних сесій з бізнесом,
провідними експертами, представниками громадськості. Встановлено
понад 450 спеціальних скриньок для збору пропозицій громадян у
письмовому вигляді. Висловити своє бачення необхідних податкових
змін можна також через єдиний веб–портал ДПСУ, електронну пошту
і соціальні мережі.
«Для нас дуже важливо врахувати регіональну специфіку та ті
проблемні моменти із адмініструванням податків, що виникають на
місцях. Ми не просто прислухаємося до пропозицій бізнесу. Ми орієнтуємося на них при плануванні своєї роботи. І попередній аналіз пропозицій продемонстрував, що очікування бізнесу переважно співпадають із планами уряду та податкової служби», – зазначив керівник
податкової.
Відповідно до пропозицій, бізнес розраховує на зниження ставок
і зменшення кількості податків, спрощення розрахунку і адміністрування податків, вдосконалення законодавчої бази.
Програму лібералізації державної податкової політики до
2014 року ДПСУ розробляє на виконання доручення Президента України. Основним завданням Програми є створення комфортних та зручних умов для бізнесу, зокрема в адмініструванні податків. При цьому
передбачається збільшення податкових зборів за рахунок детінізації
економіки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245823965&cat_id=244277212). – 2012. – 26.11).
***
Для розвитку малого бізнесу в Україні потрібно ввести податкові канікули та скоротити кількість перевірок малих підприємств, заявив 27 листопада в Києві на з’їзді Федерації роботодавців України голова організації Дмитро Фірташ, – повідомила
ІА «Резонанс-Харків» за матеріалами прес-служби установи
За його словами, малий та середній бізнес може стати локомотивом української економіки. Сьогодні основне податкове навантаження лягає на великі підприємства. У Європі близько 50 % ВВП
створюють малі та середні підприємства, в Україні їх частка в структурі ВВП досягає 15 %. Хоча саме вони, на думку Дмитра Фірташа, є
основним резервом української економіки. Тому в Україні необхідно
49

Співробітництво підприємців та влади...

терміново створювати систему заходів по підтримці малого і середнього бізнесу.
«Ми повинні приділити малому бізнесу досить багато уваги. Було
б добре, щоб малий і середній бізнес мав якісь (податкові) канікули чи
пільги. Та навіть не це найголовніше. Потрібно подивитися, скільки
перевіряючих державних органів сьогодні є в Україні”, – сказав Дмитро Фірташ.
Також необхідно значно скоротити кількість перевірок для
малих і середніх підприємств («Резонанс-Харьков» (http://rez.com.
ua/?news=96956). – 2012. – 28.11).
***
Державною податковою службою у Донецькій області спільно з
Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського за підтримки Державної податкової служби України, Федерації професійних бухгалтерів і аудіторів України (ФПБАУ) та за сприяння Донецької обласної державної адміністрації 23–24 листопада 2012 року проводиться ХII Міжнародна науково-практична конференція за темою: «Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень».
В своїх виступах учасники конференції від ДПС у Донецькій
області, Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради, Донецької міської ради, а також науковці висловили думку,
що перші кроки до побудови цілісної податкової системи в Україні
вже зроблено, зокрема, зменшено кількість податків та введено ряд
електронних сервісів.
Впровадження в практику нових акцентів податкового менеджменту податків вже дало позитивні результати. Державна податкова
служба Донецької області протягом січня-жовтня 2012 року забезпечила збір коштів до Зведеного бюджету у розмірі 14,3 млрд грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень збору
збільшився на 2,3 млрд грн. або на 19 відсотків. На третину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виросли надходження
податку на прибуток підприємств, більш ніж на 20 % збільшилися
надходження ПДВ.
Але діючі норми податкового законодавства ще потребують корегувань, щоб відповідати потребам економіки та збалансування інтересів держави та бізнесу. Це і стало основною темою дискусії під час
конференції.
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За результатами конференції буде розроблено пропозиції щодо
удосконалення податкового законодавства (ДПС у Донецькій області
(http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/77122.html). – 2012. – 23.11).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук відвідав ПрАТ «Едельвіка», яке з 1994 року в місті Луцьк розгорнуло свою
діяльність з легкої промисловості. Товариство має ткацьке і швейне
виробництво. Сировину завозять з українських підприємств, займаються також імпортом.
Голова правління ПрАТ «Едельвіка» Юрій Переходько відзначив, що завдяки новому Податковому кодексу підприємство звільнено
від податку на прибуток. Його нараховують, але кошти спрямовують
на розвиток підприємства (Волинська ОДА *http://www.voladm.gov.
ua/). – 2012. – 20.11).
***
В
Донецкой
Торгово-промышленной
палате
прошел
региональный форум представителей малого и среднего бизнеса.
От имени депутатов Донецкого областного совета участников мероприятия поприветствовал его председатель Андрей Федорук. Об
этом donbass.ua сообщили в пресс-службе облсовета.
«Развитие малого и среднего предпринимательства – это основа
гибкости экономики региона и обеспечение её конкурентоспособности на рынке. Поэтому сложно переоценить его роль в экономике
любой страны. В условиях роста экономической самостоятельности
регионов малый бизнес способствует повышению инвестиционной
привлекательности, а постоянно растущая конкуренция в этом секторе выводит на качественно новый уровень производство товаров и
предоставление услуг. Поэтому создание и поддержка благоприятных
условий для развития малого бизнеса является приоритетной задачей региональной власти», – сказал Андрей Федорук, выступая перед
собравшимися.
Глава Донецкого областного совета проинформировал представителей малого и среднего бизнеса о мероприятиях, проводимых в
области с целью поддержки предпринимательства. «Для обеспечения
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качественного взаимодействия бизнеса и власти в Донецкой области
в 2010 году разработана Региональная стратегия развития малого и
среднего бизнеса, которая была одобрена на заседании Регионального комитета экономических реформ при облгосадминистрации.
Также в 2010 году решением областного совета создано коммунальное предприятие «Донецкий областной координационный центр
поддержки предпринимательства». Центр оказывает консультационную и методическую помощь в любых вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью. В текущем году на базе данного
предприятия разработан проект по созданию бизнес-инкубатора в
Донецкой области, который направлен для участия во Всеукраинском конкурсе проектов и программ местного развития. Главной
задачей деятельности бизнес-инкубатора станет помощь в воплощении новых идей для создания или развития предприятий малого
и среднего бизнеса», – сообщил Андрей Федорук (Газета «Донбасс» (http://donbass.ua/print/news/region/2012/11/21/na-forume-vdonecke-sobralis-predstaviteli-malogo-i-srednego-biznesa-foto.html).
– 2012. – 21.11).
***
Податківці Донеччини майже вдвічі зменшили кількість перевірок підприємців
Протягом січня–жовтня 2012 року податковою службою у Донецькій області проведено 963 перевірки, що на 922 перевірки менше,
ніж за аналогічний період минулого року. У той же час, за наслідками
проведених перевірок донараховано до бюджетів всіх рівнів податків,
зборів і обов’язкових платежів 315,9 млн грн.
«Податковою службою поставлене завдання, яке буде виконано –
у поточному році суттєво зменшити кількість перевірок суб’єктів господарювання. При цьому основні акценти робляться на категорії найбільш ризикових платників податків», – відзначив голова ДПС у Донецькій області Вадим Бондаренко.
Одним із важливих напрямів, що сприяє підвищенню рівня
добровільної сплати податків суб’єктами господарювання, є контроль за діяльністю збиткових підприємств. Так, з початку року перевірками охоплено 26,6 % збиткових підприємств регіону, а від’ємне
значення об’єкту оподаткування податком на прибуток зменшено на
600,9 млн грн. Відсоток суб’єктів господарювання, які внаслідок зменшення збитків стали прибутковими, склав 100 %.
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Як наголосив Вадим Бондаренко, моніторинг усіх етапів
контрольно-перевірочної роботи, підвищення якості документування
доказової бази по встановлених в ході перевірок порушеннях, контроль за якістю складання актів перевірок і безпосередня участь працівників ДПС у Донецькій області в перевірках великих платників дають
можливість оптимізувати контрольно-перевірочну роботу на місцях.
«Як результат, зменшення кількості планових і позапланових
перевірок суб’єктів господарювання дозволяє формувати якісно нову
культуру – добровільної сплати податків бізнесом регіону», – додав
голова ДПС у Донецькій області (ДПС у Донецькій області (http://
dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76672.html). – 2012. – 21.11).
***
У Житомирському державному центрі науки, інновацій та
інформатизації відбулася конференція на тему «Малий бізнес:
молодь, економіка, екологія, перспективи розвитку зеленого бізнесу
на Житомирщині». Головне завдання яке ставили організатори конференції – це донести до майбутніх молодих підприємців ідеї нового
типу підприємництва, що ґрунтуються на відповідальному ставленні
до використання як природних, так і людських ресурсів.
Організатором заходу стало Головне управління у справах сім’ї,
молоді та спорту обласної державної адміністрації. Обговорено проблеми виконання обласної комплексної програми «Родина і молодь
Житомирщини на 2012-2016 роки» (Житомирська обласна державна
телерадiокомпанiя (http://tvradiozt.com.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=7472:-q&catid=1:latest-news&Itemid=99). –
2012. – 23.11).
***
Семінар під назвою «Ключ до успішного бізнесу» відбувся у
Яремчі
Семінар під такою назвою уже вдруге зібрав у Яремчі представників громадських організацій та бізнесу, регіональних фондів підтримки підприємництва України, науковців, податківців та експертів.
Засідання відбулося в рамках проекту «Підвищення підприємницького потенціалу прикордонного регіону шляхом створення інституцій підтримки підприємництва».
Присутні на семінарі обговорювали результати впровадження
інноваційної моделі підтримки новостворених підприємців у
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контексті реалізації бізнес-проектів. Йшлося, зокрема, про роботу
так званих бізнес-інкубаторів для початківців. Учасники семінару не
лише ділилися досвідом впровадження підприємницьких проектів, а
й знайомилися із податковим законодавством.
Начальник відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ІваноФранківської ДПІ Галина Яремко докладно поінформувала присутніх з низкою змін до Податкового кодексу. За її словами, деякі нововведення до податкового законодавства очікуються з 1 січня 2013 року.
В основному, це запровадження податку на нерухомість, авансових
платежів з податку на прибуток та реєстраторів розрахункових операцій з використанням електронної контрольної стрічки.
ДПС України є одним із учасників процесу вдосконалення норм
Податкового кодексу. Зокрема, податкова здійснює комплекс заходів
для підготовки Програми лібералізації державної податкової політики
на 2013–2014 рр. Відтак Г. Яремко закликала учасників семінару взяти
активну участь у наданні пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства та покраження роботи органів ДПС.
Представники громадськості та бізнесу мали нагоду обговорити
зареєстровані у Верховній Раді законопроекти № 11284-11285, які спрямовані на лібералізацію оподаткування малого і середнього бізнесу.
Учасники семінару позитивно оцінили заплановане удосконалення
спрощеної системи оподаткування. Це – впровадження для «спрощенців» 2–ої групи податкового періоду – календарний рік (замість календарного кварталу), зниження ставки єдиного податку для 5–ої групи з
7 % і 10 % до 5 % і 7 %, введення електронної форми заповнення заяви
про перехід на спрощену систему оподаткування. Присутні також
ознайомились з податковими сервісами, розміщеними на сайті ДПС
України (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/ekonomika/n_30077/seminar_
pid_nazvoyu_klyuch_do_uspishnogo_biznesu_vidbuvsja_u_ jaremche.
html). – 2012. – 22.11).
***
Відбулася особиста зустріч голови ДПС у Рівненській області
Віктора Башука з представниками бізнесу та громадськості.
В засіданні взяли участь підприємці з усієї Рівненщини.
Виступаючи, очільник податківців зазначив, що податкова
служба намагається наблизити до європейських та світових стандартів роботу зі збору податків та забезпечити відповідні умови тим, хто
їх платить. Для цього в кожному податковому органі створені сервісні
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центри обслуговування платників податків, спрощуються умови реєстрації та ведення бізнесу, удосконалюється податкове законодавство.
Мабуть, саме це і відіграло важливу роль в тому, що з кожним
роком кількість представників малого та середнього бізнесу зростає.
Зокрема, якщо на 1.10.2011р. в області перебувало на обліку майже
23 тисячі підприємців – фізичних осіб та 3 тисячі юридичних осіб,
які застосовували спрощену систему оподаткування, то на 1.10.2012р.
їх кількість зросла відповідно до 28 тисяч фізичних осіб та понад
3,5 тисячі юридичних осіб.
На Рівненщині 99 відсотків підприємств представляють малий та
середній бізнес, і лише 9 віднесено до реєстру великих підприємств.
На базі малого підприємництва формується потужній середній
клас, вплив якого відчувається як у становленні економіки області,
так і в зростанні добробуту людей та фінансової стабільності.
В області створені всі умови, що дають можливість бізнесу ефективно працювати, почувати себе комфортно та чесно виконувати свій
конституційний обов’язок. Рівень добровільної сплати податків і зборів
у наc становить понад 96 відсотків. А це результат покращення якості
надання послуг та висока податкова культура платників податків.
Податкові органи сьогодні виробили нові підходи до формування
плану перевірок платників податків. Ризикоорієнтована система відбору дозволяє бачити сумнівних і сумлінних платників податків.
Перевіряються лише ті з них, хто має ризики щодо несплати податків
або при неодноразовому нагадуванні про існуючі ризики не вживають заходів щодо їх усунення.
До кінця 2012 року податковою службою не проводяться фактичні
перевірки суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб. Також у
цьому році зменшено кількість планових документальних перевірок
суб’єктів господарювання юридичних осіб на 43 відс., а позапланових
на 18 відс. порівняно з минулим роком.
Окремо Віктор Башук звернув увагу на пропозиції до Програми
лібералізації податкової системи. Він наголосив, що ДПС постійно
працює над спрощенням системи адміністрування платежів та створенням законодавчих передумов для підтримки бізнесу. Значна кількість пропозицій з допомогою платників податків, через механізми
громадських рад, консультацій та «круглих столів» формується та
вноситься на розгляд до органів влади, що мають законодавчу ініціативу. І ми вдячні бізнесу за такий результат нашої конструктивної
співпраці.
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Податкові стимули повинні бути передбачені для підприємств, які
переймаються проблемами зайнятості населення, створюючи робочі
місця. Надалі спрощуватимуться й умови ведення бізнесу. Буде суттєво скорочено дозвільні процедури – насамперед у сфері будівництва
й землевідведення, зменшиться кількість ліцензій, спроститься процедура відкриття і закриття бізнесу.
«Ми хотіли б почути від Вас пропозиції щодо удосконалення
податкового законодавства та поліпшення роботи органів державної
податкової служби. Заходи з лібералізації податкової системи зійснюються, в першу чергу, відповідно до побажань підприємців. Особливу
увагу ми приділяємо думці малого та середнього бізнесу в регіонах,
у тому числі малих містах та депресивних територіях», – наголосив
Віктор Башук.
Заступник голови ДПС у області Мирослава Ковтуцька наголосила, що податківці постійно працюють над удосконаленням податкового законодавства. Спрощення адміністрування податків та формулювання податкової політики на основі побажань підприємницької
спільноти – це ті моменти, які дозволять бізнесу в майбутньому працювати комфортно у податковому полі.
ДПС пропонує вдосконалити відносини з платниками податків,
перевівши їх в онлайн-режим. Крім можливості електронного звітування, підприємства зможуть отримувати адміністративні послуги,
консультації та навіть здійснювати розрахунки з бюджетом. Наприклад, „Електронний кабінет платника податків” стане одним з основних інструментів надання безкоштовних електронних послуг платникам у режимі реального часу.
Під час зустрічі представники малого та середнього бізнесу
внесли ряд своїх пропозицій щодо удосконалення податкового
законодавства та діяльності податкової служби (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76096.html).
– 2012. – 15.11).
***
Завершено обговорення проекту Програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки
«Ми врахували усі конструктивні пропозиції та зауваження від
підприємців, аби Програма стала ефективним інструментом розвитку малого і середнього бізнесу в регіоні», – зазначив у ході засідання
ради підприємців при облдержадміністрації Ігор Яговдик.
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Він запевнив, що влада докладає максимум зусиль для створення
сприятливого бізнес-клімату, але разом із тим, підприємці мають
розуміти свою соціальну роль у розбудові Сумщини.
Ігор Яговдик наголосив на важливості легалізації робочих місць
та боротьбі із виплатою заробітної плати у «конвертах», адже податок з доходів фізичних осіб – це потужне джерело наповнення місцевих бюджетів, а відтак – можливість реалізації соціальних проектів та
реального покращення життя людей.
«Сумщина демонструє чудові приклади співпраці влади та бізнесу. Попереду у нас чимало роботи, але надзвичайно важливо, що ми
досягли взаєморозуміння та довіри», – підкреслив посадовець.
Проект Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в Сумській області на 2013-2014 роки буде внесено на розгляд сесії
обласної ради.
Завдяки реалізації її положень, експерти прогнозують економічне зростання Сумщини, поліпшення умов для розвитку бізнесу,
активізації приватної ініціативи, збільшення надходжень до казни
та створення нових робочих місць (Сумська ОДА (http://state-gov.
sumy.ua/2012/11/21/bznes__vlada__spln_d_v_nteresakh_ljudejj.html).
– 2012. – 21.11).
***
Відбулася комунікаційна сесія із підприємцями Лановеччини.
Аби почути пропозиції до програми лібералізації податкової політики
та роботи податкового відомства, із представниками бізнесу району
у форматі «круглого столу» спілкувалися в. о. голови ДПС у Тернопільській області Олександр Конончук, заступники голів районної
державної адміністрації і районної ради Ігор Шинкарук та Василь
Дяченко, представники районної податкової служби.
Учасники обговорили нині діюче податкове законодавство, висловили своє бачення тієї чи іншої норми Податкового кодексу, озвучили
пропозиції. Зокрема, озвучено думки щодо стимулювання розвитку
вітчизняного виробництва шляхом запровадження для підприємстввиробників пільгових ставок податку на прибуток і ПДВ, сплати
податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної одиниці
за місцем здійснення виробничої діяльності тощо.
На завершення зустрічі Олександр Конончук запевнив представників бізнесу, що за результатами спілкування пропозиції будуть систематизовані з огляду на територіальну специфіку та ті проблемні
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моменти із адмініструванням податків, що виникають на місцях,
відтак їх буде надіслано до Державної податкової служби України
(ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/media-ark/newsark/75998.html). – 2012. – 15.11).
***
В Україні триває широкомасштабна кампанія зі збору пропозицій до Програми лібералізації податкової політики. На сьогодні надійшло близько 100 зауважень від представників бізнесу,
громадськості та наукових експертів Харківщині. Про це заявив
під час чергового засідання Громадської ради при ДПС у Харківській області заступник голови регіональної податкової Володимир Кизима.
Він наголосив, що подальше удосконалення податкової системи
має сприяти зміцненню фінансового фундаменту країни, зростанню
інвестиційної активності в країні та покращенню її економіки.
«Для створення оптимальних умов ведення бізнесу необхідна
консолідація зусиль усіх гілок влади, бізнесу та громадськості.
Результатом нашої співпраці стане Програма лібералізації податкової
політики, що впроваджуватиметься за ініціативи Президента, і яка
надасть новий стимул для розвитку бізнесу в нашій державі», – підкреслив Володимир Кизима.
Громадськість Харківщини та представники бізнес-кіл з ентузіазмом сприйняли запрошення до обговорення удосконалення вітчизняної податкової системи.
Зокрема, у кампанії обговорення активну участь взяли: головний
редактор бюлетеня «Експрес-аналіз законодавчих і нормативних актів» Борис Юровський, голова Харківської обласної організації «Асоціація приватних роботодавців» Олександр Чумак, голова
Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області Олег
Ільютко, голова ХО Профспілки працівників і підприємців торгівлі громадського харчування та послуг Алла Приседська, заступник голови правління Харківської обласної організації роботодавців
«Граніт» – генеральний директор ЗАТ «Завод «Південкабель» Володимир Золотарьов та інші.
Жваву дискусію серед членів Громадської ради та запрошених на
її засідання викликали питання удосконалення адміністрування ПДВ,
можливість подання платниками податку на прибуток щоквартальних
декларації, необхідність відміни спрощеної системи оподаткування.
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Податківці запевнили учасників засідання, що за результатами
спілкування їхні пропозиції будуть систематизовані та направлені до
Державної податкової служби України (ДПС у Харківській області
(http://kh.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76173.html). – 2012. – 16.11).
***
Унаслідок підвищення рівня заробітної плати місцеві бюджети
цього року додатково отримали понад 3,8 млн грн. податку на
доходи фізичних осіб. 0,8 мільйонів гривень цього податку надійшло до бюджетів після погашення роботодавцями заборгованості
з виплати заробітної плати.
Протягом 10 місяців податківці Черкаської області поспілкувалися з керівниками 1925 підприємств та 863 фізичними особамипідприємцями, які виплачували зарплату меншу за законодавчо встановлений мінімальний розмір або значно нижчу за середню по регіону. 87 % роботодавців дослухались до аргументів податкової служби
та виправили ситуацію.
Після заслуховування 58 керівників підприємств-боржників
з виплати зарплати погасили зарплатні борги 52 з них в сумі понад
8,4 мільйонів гривень. Так, працівникам двох підприємств державної
форми власності з часткою державного майна понад 50 % погашено
заборгованість із виплати зарплати на суму 773,9 тис.грн.
– Заходи, направлені на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати усім працівникам і ліквідацію зарплатних боргів, – це не
просто вагоме джерело наповнення місцевих бюджетів, це вирішення
долі людей, – прокоментував ситуацію в. о.голови ДПС у Черкаській
області Володимир Коломієць.
Він зауважив, що виконання цього завдання, забезпечення соціальних гарантій є громадським критерієм оцінки діяльності влади на
всіх рівнях, а також покажчиком дієздатності і ефективності місцевих
податкових органів.
Про злісних порушників податківці інформують органи прокуратури. Так, з початку року до органів прокуратури передано 199 справ
стосовно підприємств, керівники яких виплачували невиправдано
низьку зарплату.
За наслідками реагування органів прокуратури підвищили рівень
виплати зарплати 107 підприємств; до бюджету додатково надійшло
204,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. Також до прокуратури передано матеріали щодо 37 підприємств, які заборгували своїм
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працівникам понад 6 мільйонів гривень заробітної плати, зазначають
у прес-службі ДПС області (ПРОЧЕРК (http://procherk.info/news/7cherkassy/11511-rozmovi-cherkaskih-podatkivtsiv-pidvischili-zarplati-ipogasili-zaborgovanist). – 2012. – 20.11).
***
Як повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА, 15 листопада,
Михайло Папієв закликав студентську молодь скористатися унікальною нагодою розпочати власну справу та подати свої інвестиційні проекти на конкурс бізнес-ідей.
«Кращі проекті, які будуть відібрані у березні наступного року
зможуть отримати фінансування від Інвестиційного фонду «Буковина». Нині на рахунку Фонду є 7 млн. гривень і кожен із вас може
скористатися фінансовою підтримкою та розпочати власну справу
одразу після закінчення вишу», – сказав Михайло Папієв.
За його словами, десять кращих проектів для їх подальшої реалізації будуть відібрані компетентним та професійним журі та отримають можливість спільно з фахівцями аналітичного центру при Інвестиційному фонді «Буковина» написати бізнес-план і отримати кошти
на реалізацію свого бізнес-задуму. Також, фіналісти отримають цінні
призи від організаторів та спонсорів проекту (Молодий буковинець
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/51788-papyev-agtuye-studentvnesti-bznes-deyi-do-fondu-frtasha.html). – 2012. – 15.11).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Більше 20 % збиткових підприємств, перевірених в поточному
році виведені з категорії збиткових. Про це повідомила начальник
управління податкового контролю ДПІ у м. Ялті Юлія Русецька.
Всього порушникам донараховано 7,7 млн.грн. податків і зборів,
що на 600 тис. грн. більше торішніх показників. Також офіційно задекларовані збитки зменшені на 62 млн грн.
При цьому, Ю.Русецька нагадала, що цього року кількість перевірок була істотно зменшена. Так, за 10 місяців п.р. проведено 159 документальних перевірок, це на 104 перевірки менше, ніж за аналогічний
період минулого року (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://
crimea.sts.gov.ua/media-ark/local-news/76854.html). – 2012. – 22.11).
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***
Кількість платників єдиного податку Вінниччини зросла на
5 тисяч у порівнянні з 2011 роком
Якщо на 1 листопада 2011 року у податкових органах області на
обслуговуванні перебувало понад 39,3 тис. платників єдиного податку
(в т.ч. майже 36 тисяч фізичних та більш ніж 3,3 тисячі юридичних
осіб), то наразі на Вінниччині діють 44383 платника єдиного податку.
З них понад 40,5 тисяч фізичні та 3,8 тисяч юридичні.
Таку динаміку росту констатувала голова ДПС у Вінницькій
області Ірина Зленко під час зустрічі з представниками громадськості. Збільшення кількості єдинників у регіоні є беззаперечним
свідченням очевидності позитивних змін податкового законодавства
та якісної реалізації зусиль податкової служби, спрямованих на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу та поліпшення сервісних умов його обслуговування, додала посадовець.
Позитивні зрушення та зміни законодавчої бази, зокрема, у
вигляді збільшення кількості груп платників єдиного податку, дозволили наростити і надходження до місцевих бюджетів.
За січень–жовтень 2012 року сума єдиного податку склала
119 млн. 947,5 тис. грн. (у т. ч. 94995,8 тис.грн. від юридичних та
24951,7 тис. грн. від фізичних осіб), що у 2,3 рази більше ніж за аналогічний період минулого року (ДПС у Вінницькій області (http://vin.
sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76703.html). – 2012. – 21.11).
***
Волинські податківці опрацювали понад 34 тисячі звітних
документів підприємців
Кожна шоста декларація, від підприємців – фізичних осіб надійшла до податкової посередництвом телекомунікаційного зв’язку. Про
це на розширеному засіданні громадської ради при ДПС у Волинській
області повідомила заступник начальника відділу оподаткування
фізичних осіб Людмила Арендарчук.
«Функція податкової служби не обмежується простим збиранням
податків з суб’єктів малого підприємництва. Наші фахівці зобов’язані
своєчасно потурбувались про те, щоб бізнесу було максимально
зручно й комфортно сплачувати податки та звітуватись про свою
діяльність, заощаджуючи безцінний час. Ми намагаємося створити
такі умови, щоб платник дійсно відчував себе клієнтом», – розповіла
Людмила Арендарчук.
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Посадовець зазначила, що для належного сервісу для платників
податків відкрито 9 центрів обслуговування.
«Але майбутнє – за дистанційними електронними сервісами. Звичайно, нам приємно, що малий бізнес надає перевагу живому спілкуванню з податковою. Однак, високий європейський рівень сервісу – це
коли платник не знає в обличчя свого інспектора. Відповідальність за
налагодження саме такої моделі відносин між податківцями і платниками повинна бути взаємною», – підсумувала Людмила Арендарчук.
Довідково: сервісним обслуговуванням у спеціально створених при податкових інспекціях Волині центрах нині користуються
56756 суб’єктів господарювання фізичних осіб.
Із цієї кількості 25336 перебувають на спрощеній системі оподаткування, 31240 чоловік – на загальній системі оподаткування / Сектор
взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області (ДПС
у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75931.
html). – 2012. – 15.11).
***
Ключі електронного цифрового підпису на Волині отримали
майже три тисячі представників бізнесу
Із початку запровадження безкоштовної видачі ключів електронного цифрового підпису цим сервісом на Волині скористалося
2974 суб’єкта господарювання.
Дві третини відвідувачів сектору реєстрації користувачів ДПС у
Волинській області у Волинській області – підприємці-фізичні особи.
«Як і прогнозували у податковій службі, найбільшою популярністю безоплатна послуга видачі сертифікату ключа електронного
цифрового підпису користується серед підприємців-фізичних осіб. Це
та категорія платників податків, які отримали можливість без додаткових фінансових оцінити переваги подання звітності за допомогою
сучасних інформаційних технологій», – вважає голова ДПС у Волинській області Володимир Михалчич.
Як свідчить аналітика, із червня до податкової служби на Волині
для отримання ключів електронного цифрового підпису звернулося
2004 підприємця – фізичних і 970 суб’єктів господарювання – юридичних осіб.
Загалом фахівці сектору реєстрації користувачів ДПС у Волинській області видали 5659 ключів. Таким чином, представники волинського бізнесу щомісяця отримують більше тисячі ключів (ДПС у
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Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76771.
html). – 2012. – 21.11).
***
Начиная с мая 2012 года в сектор сертификации ключей при
ГНС в Днепропетровской области обратилось более 4 тысяч плательщиков. В связи с популярностью нового налогового сервиса в
течение следующего года в области запланировано дополнительное
открытие 4-х секторов выдачи ключей в Днепропетровске, Кривом
Роге, Павлограде и Никополе.
На процедуру оформления плательщик потратит не более
20 минут. При этом, получит возможность отчитываться по налоговым
вопросам через Интернет, не покидая свой офис. Уже сегодня 96 %
плательщиков Днепропетровской области отчитываются по НДС
именно в автоматическом режиме (DNEPR.INFO (http://dnepr.info/
news/region/nalogoplatelwiki-poluchili-kljuchi). – 2012. – 26.11).
***
За січень-жовтень платникам податків Донецької області відшкодовано 1,4 млрд грн податку на додану вартість. З початку
року відшкодовано на розрахункові рахунки в автоматичному
режимі 28-ми суб’єктам підприємницької діяльності 153,9 млн грн.
За деклараціями за серпень автоматичне бюджетне відшкодування
одержали 12 підприємств на суму 17 млн грн.
Цю інформацію озвучив голова ДПС у Донецькій області Вадим
Бондаренко під час зустрічі з керівниками десяти бюджетоформуючих СПД Будьонівського району м. Донецька.
Головний податківець регіону вважає, що створено систему відшкодування ПДВ, котра з найменшим людським фактором дає найбільший економічний ефект. Представники соціально відповідального бізнесу отримали автоматичне відшкодування ПДВ, тож іншим
суб’єктам господарювання є на кого рівнятися.
«Ведення ефективної та чесної господарської діяльності надає
можливість підприємствам отримувати право на автоматичне
бюджетне відшкодування, – зазначив Вадим Бондаренко. – Податкова служба області зацікавлена у збільшенні кількості підприємств,
які отримуватимуть автовідшкодування і сподівається, що кількість
таких платників і надалі зростатиме» (ДПС у Донецькій області
(http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75974.html). – 2012. – 15.11).
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***
Івано-Франківські платники податків мають змогу оцінити
діяльність ДПС та чинну систему оподаткування
Такі форми роботи, як анонімне опитування, дають можливість
податківцям оперативно дізнатися про «податкові» проблеми, які
нерідко виникають в суб’єктів господарювання. Так, під час тематичних семінарів, зустрічей, засідань «круглих столів», відвідин Центру обслуговування платників податків міської ДПІ суб’єкти господарювання міста мали можливість висловити свою думку, заповнивши
відповідні анкети. Загалом працівники ДПІ опитали 230 платників
податків.
Діяльність ДПС 19,6 % респондентів оцінили на «відмінно»,
64,8 % – як «добре», 15,6 % – «задовільно».
Разом з тим, 57,8 % респондентів «добре» оцінюють існуючу систему оподаткування, «відмінно» – 5,7 %, «задовільно» – 36,5 %
Щодо існуючої спрощеної системи оподаткування, то більшість
опитаних суб’єктів господарювання, а це майже 89 % висловилися за
її збереження.
Податківці зацікавлені в тому, аби представники бізнесу пропонували нові форми партнерських відносин. Так, при визначенні потреби
платників податків в отриманні практичної допомоги від Асоціації
платників податків 5,7 % опитаних хочуть бачити таку співпрацю у
вигляді проведення тематичних семінарів, 78,7 % – очікують консультативного супроводження податкових питань, 4,3 % є прихильниками
допомоги під час складання податкової звітності, і лише 10,9 % респондентів вважають, що такої потреби немає (ТРК «Вежа» (http://vezha.
org/ekonomika/n_30078/ivanofrankivski_ platnyky _ podatkiv_mayut_
zmogu_otsinyty _dijalnist_dps_ta_chynnu_systemu_opodatkuvann.
html. – 2012. – 22.11).
***
Підприємцями – фізичними особами до ДПІ у м. Рівному з
початку року подано майже тисячу декларацій в електронній
формі
Громадяни вже переконалися в зручності та комфорті подачі звітності в електронному вигляді, тому, що це – заощадження часу, а
також – швидкий, зручний і надійний спосіб подання звітності.
Сьогодні ефективним рішенням для всіх, хто хоче використовувати новітні технології та бути успішним бізнесменом, є електронний
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цифровий підпис. Для багатьох платників податків вже стало звичною
справою електронне звітування, адже платники податків мають можливість безкоштовно отримати ключі цифрового підпису та вільно
використовувати програми для створення електронних звітів. Документи, підписані електронним цифровим підписом, можуть бути
передані до місця призначення за лічені секунди. Всі учасники електронного документообігу отримують рівні можливості незалежно від
їх територіального розташування.
Слід зазначити, що завдяки надійним криптографічним алгоритмам забезпечується конфіденційність інформації, що передбачає
неможливість доступу до неї будь-якої особи, яка не володіє секретним ключем. Інформація, яка передається засобами Інтернет в електронному вигляді, надійно захищена та зашифрована (ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76804.html).
– 2012. – 21.11).
***
З 2013 року підприємці, які працюють з касовими апаратами,
звітуватимуть до податкової в режимі «он-лайн». Це стане можливим завдяки впровадженню електронної контрольної стрічки
реєстраторів розрахункових операцій.
Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на контрольній стрічці в пам’яті касового апарату або
пам’яті модему, який до нього приєднаний. Один раз на добу цей звіт
автоматично передаватиметься до серверу обробки інформації ДПС.
За словами в. о. голови ДПС у Тернопільській області Олександра Конончука, таке нововведення позбавить суб’єктів господарювання необхідності закуповувати і зберігати протягом 3-х років
сотні кілограмів паперової контрольної стрічки. До того ж автоматична передача інформації значно спрощує процес звітування до
податкової.
У свою чергу, електронне звітування надасть можливість дистанційного контролю за представниками бізнесу, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, та дозволить ще більше зменшити кількість
перевірок таких платників.
На сьогодні переважна більшість перевірок цієї категорії платників проводиться за заявами громадян та інформацією від державних
органів про наявність правопорушень у суб’єктів господарювання і є
виключно крайнім засобом впливу на недобросовісних підприємців.
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За 10 місяців поточного року підрозділами контролю за проведенням готівкових розрахунків ДПС у Тернопільській області проведено 620 фактичних перевірок суб’єктів господарської діяльності, що
на 19 % менше від аналогічного періоду 2011 року (ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/76706.html). –
2012. – 21.11).
***
Харьковские налоговики смогли убедить 5 тыс. плательщиков
получить «электронные ключи»
В отделении регистрации пользователей усиленного сертификата электронной цифровой подписи при ГНС в Харьковской области
утверждают, что с расширением спектра электронных услуг от налоговой у них стремительно растет количество клиентов. Об этом
ITExpert сообщили в пресс-службе ГНС в Харьковской области.
Из почти 3 тысяч абонентов, зарегистрированных с начала работы
в отделении, около 900 получили сертификаты электронной подписи в октябре. Наибольшей популярностью этот сервис пользуется
у физических лиц предпринимателей – таких на Харьковщине более
2 тысяч. Им выдано более 2,6 тыс. усиленных сертификатов открытых
ключей. Владельцами еще более 2,2 тыс. ключей стали около тысячи
юридических лиц.
Всего в регионе выдано 4,8 тыс. бесплатных электронных ключей
(IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/19564-charkovskie-nalogoviki-smogli-ubedit-5-tis-platelschikov-poluchit-elektronnie-kliuchi.
html). – 2012. – 15.11).
***
98,5 % налогоплательщиков Херсона решили подавать отчеты
через Интернет
Преимуществами электронного отчета в Херсонской области сейчас пользуется 2555 плательщиков НДС области. Это на 14 % больше,
чем в 2011 году, сообщили IT Expert в ГНС в этой области.
Помимо этого отчетность по налогу на прибыль за III квартал
2012 года с помощью интернет-коммуникаций подали почти 48 % плательщиков, что на 14 % больше аналогичного периода 2011 года.
Всего с начала года в органы ГНС Херсонской области средствами
телекоммуникационной связи поступило около 225 тысяч отчетных
документов (IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/19563-98566
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nalogoplatelschikov-chersona-reshili-podavat-otcheti-cherez-internet.
html). – 2012. – 15.11).
***
П’ять місяців в приміщені податкової інспекції Херсона працює Центр сертифікації електронних ключів. За цей час його клієнтами стали 3330 представників бізнесу Херсонщини. Вони безкоштовно отримали понад 4100 ключів. За допомогою таких ключів
платники можуть звітувати в електронному вигляді через Інтернет і
уникати прямих контактів з податківцями.
Найактивнішими користувачами є підприємці, кількість яких
перевищила 2640. Вони отримали понад 2700 сертифікатів відкритих ключів. Юридичних осіб, які отримали електронні ключі – 686.
Їм видано понад 1400 ключів. Такий сервіс став популярним завдяки
відсутності плати за отримання електронного ключа. Інформацію
щодо отримання безкоштовного ключа електронного цифрового підпису можна переглянути на сайті http://www.cskidd.gov.ua (ПІК – Південна інформаційна Компанія (http://pik.ua/news/url/ponad_3300_
abonentiv_otrimali_elektronni_kljuchi). – 2012. – 22.11).
***
З початку року до держбюджету спрямовано на 70 млн гривень
більше з ПДВ, ніж минулого року
Податківці Хмельницької області області розповіли, що за модернізованим порядком зникли не лише обмеження у реєстрації, що існували раніше, а й вдвічі скоротилися терміни отримання свідоцтва – з
10 до 5 робочих днів.
Зокрема ДПС у Хмельницькій області повідомила, що запровадження спрощеної процедури реєстрації платників ПДВ привело до
того, що наразі у регіоні нові свідоцтва зі сплати цього фундаментального для державного бюджету податку щомісяця отримують 50 представників підприємницького активу краю, проти 25 – до змін у законодавстві.
Загалом у економічному просторі регіону нині налічується майже
чотири з половиною тисячі власників свідоцтв платника ПДВ. За
десять місяців 2012 року ними до державного бюджету спрямовано
півмільярда гривень з податку на додану вартість. Це на 70 мільйонів
більше, ніж торік (Народна газета Є (http://ye.ua/news/news_10136.
html). – 2012. – 22.11).
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***
Реформа спрощеної системи майже втричі збільшила надходження до бюджету від підприємців–«єдиноподатників»
До того ж заохотила громадян Хмельниччини активніше розпочинати власну справу. Якщо на кінець минулого року до законодавчих
новозмін у регіоні нараховувалось 30 тисяч «спрощенців», то наразі їх
вже на третину більше – майже 40 тисяч приватних підприємців.
Ними до місцевих бюджетів краю сплачено понад 78 мільйонів
гривень єдиного податку. Про це повідомив заступник голови ДПС у
Хмельницькій області Сергій Романов.
На часі у регіоні серед представників малого бізнесу найбільш
«улюблена» – 2 група єдиного податку, її обрали двадцять з половиною тисяч підприємців, ще понад 14 осіб тисяч працює на першій
групі та 5 тисяч – на третій.
На думку заступника керівника регіональної ДПС досягнуті
результати вже засвідчують позитивний ефект від лібералізації податкового клімату краю та дерегуляції економіки в цілому.
«Такі кроки влади оцінили і авторитетні світові експерти, адже за
рейтингами Світового банку Україна здійснила найбільший прогрес
у Центральній Європі у сферах «оподаткування» та «реєстрації підприємств», – підсумовує Сергій Романов (Biznes.km.ua (http://biznes.
km.ua/onenews/Podatkivci-viznachili-najbilsh-ulyublenu-grupu-predstavnikiv-malogo-biznesu.html). – 2012. – 16.11).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Педставители всех работающих над системой налогообложения
структур – Национального банка, Министерства финансов, Госналоговой службы, Гостаможни, профильных парламентских комитетов – сходны во мнении о том, что их работа ведется на наивысшем
уровне и результат, достигнутый в этом направлении, максимален.
«Результаты нашей деятельности – это не только договоренности, это
и результаты качественные… Доля проблемных банковских активов
сократилась с 14,3 % до 12,8 %. Это довольно большое достижение»,
– отметил, выступая на пресс-коференции 15 ноября глава НБУ Сергей Арбузов.
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По словам председателя регулятора, такие показатели – результат
совместных усилий всех финансовых и налоговых структур, которым
удалось достичь единого подхода в решении профильных вопросов.
«Мы очень довольны результатами совместной работы с Министерством финансов, с Госналоговой службой… У нас должно быть понимание того, что повышение налогов нужно только после создания
надлежащих условий ведения бизнеса, чтобы он имел возможность
зарабатывать, а потом платил государству налоги», – подвел итог Сергей Арбузов.
Аналогичное мнение касательно плодотворного сотрудничества
всех финслужб выразил и министр финансов Юрий Колобов. По мнению чиновника, несмотря на слаженную работу ведомств, нет предела совершенству, и его министерство во всеоружии готово и дальше
править налоговые догмы, чтобы бизнес мог дышать свободно, а не
прогибаться под налоговым гнетом. «Политика Министерства финансов в направлении снижения налоговой нагрузки будет неизменной»,
– отметил министр.
За прошедших 2 года в НК было внесено около 30 поправок.
А это, по словам председателя парламентского комитета по вопросам
финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия Хомутынника, в 10 раз меньше, чем количество изменений налогового законодательства до принятия НК. «Для сравнения, в
предыдущие несколько лет внесено в 10 раз больше поправок и уточнений, потому что налоговое поле было сильно разбалансированным.
У нас было около 30 законов, и недели не проходило в парламенте,
когда бы не вносились 2-3-4 раза изменения в те или иные законы», –
отметил Хомутынник.
Наиболее весомым достижением нового налогового законодательства депутат называет упрощенную систему налогообложения.
«С одной стороны, возросло количество налогоплательщиков,
которые получили возможность работать на системе упрощенного
налогообложения, с другой стороны – государство в лице Налоговой
службы получило намного больше доходов. То есть такой себе нонсенс, когда с одной стороны доволен бизнес, с другой – существенные
идут поступления в бюджет», – рассказал депутат.
Также Хомутынник сообщил, что за счет администрирования налогов и объединения некоторых сборов их количество уменьшилось почти в 2 раза. «Без этих изменений нам было бы гораздо
сложней двигаться дальше в налоговой и вообще экономической
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реформах», – сказал депутат, подчеркнув необходимость индексации
на уровень инфляции всех без исключения налогов.
Более критичной в своих оценках оказалась народный депутат, зампред парламентского комитета по вопросам промышленной
и регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина.
«На практике очень много норм, которые как нам кажется из тишины
кабинетов, должны работать правильно, но работают абсолютно
противоположным образом», – сказала Ляпина, отвечая на вопрос об
эффективности действующего налогового законодательства. В качестве примера неудачной налоговой инициативы депутат привела введение налога с оборота.
Ксения Ляпина уверена, что без применения механизма рискориентированного менеджмента как на локальном, так и на государственном уровне достичь улучшений в налоговом поле будет сложно.
Она подчеркнула, что в нынешних условиях имеет место презумпция налоговой виновности субъектов хозяйствования, которую предприниматели иногда вынуждены опровергать в судах либо же подчиняться неправомерным налоговым нормативам.
Если обобщить названные чиновниками плюсы от введения в
действие Налогового кодекса, имеем следующие позиции. Во-первых,
сокращение количества налоговых платежей. Во-вторых, достижение
договоренностей о введении трансфертного ценообразования. Третий
плюс – отдельный подход к налогообложению банков, в частности,
по кредитно-депозитным операциям и операциям переуступки долга.
В целом, комментируя ситуацию, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Валерий Геец отметил, что бизнес благодаря снижению налоговой нагрузки активизировался, а
экономический рост ускорился.
Несмотря на то, что и финансовые, и экономические, и налоговые
органы сообща работают над усовершенствованием налогового законодательства, многие рвения институтов являются общими, однако у
каждого ведомства свои секреты и стремления. Так, НБУ работает в
русле изменений НК конкретно для банков. По словам главы регулятора, готовится проект изменений, которым планируется обеспечить
освобождение банковских учреждений от НДС при продаже залоговой недвижимости и за услуги платежных систем, а также освобождение финучреждений от функций налогового агента с залоговым имуществом. Также регулятор намерен решить вопрос с налогами банков,
которые ликвидируются. Помимо этого, финучреждениям планиру70
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ется обеспечить продолжение применения 30 %-го верхнего предела
для извлечения резервов из налогообложения.
В числе же повсеместных изменений – дальнейшее уменьшение количества проверок. Также планируется сокращение количества налоговых платежей с одновременным их уменьшением, усовершенствование прозрачности администрирования налогов (Обозреватель (http://finance.obozrevatel.com/analytics-and-forecasts/94506nalogovyij-kodeks-2-goda-spustya.htm). – 2012. – 20.11).
***
15 листопада Міністр фінансів Юрій Колобов взяв участь у
Міжнародній конференції «Практика та проблеми застосування
податкового законодавства», де обговорювалися питання, що виникають у платників під час сплати податків, шляхи вдосконалення
процесу адміністрування податків та надання послуг для платників податків, а також умови наближення податкового законодавства України до кращих європейських та світових стандартів.
Під час свого виступу Міністр фінансів Юрій Колобов підкреслив,
що податкова політика – один із інструментів регулювання економічного
розвитку, ефективність якого відображається на фінансово-економічному
становищі держави, її інвестиційній привабливості та рейтингах.
Він відзначив, що зміна податкової політики дозволила Україні суттєво покращити свої позиції в рейтингу Світового банку. Так,
за показником «Оподаткування» рейтинг України підвищився на
18 пунктів. Це стало результатом послідовності, виваженості та
поміркованості дій української влади в процесі реалізації державних
реформ, зокрема, в частині лібералізації податкового законодавства.
Однак, незважаючи на позитивні досягнення, процес реформування ще не завершено, він постійно вдосконалюється і сьогодні перед
Урядом стоїть низка завдань: продовження політики зниження рівня
податкового навантаження на бізнес; скорочення витрат часу платників на нарахування і сплату податків шляхом спрощення форм звітності та податкових процедур. Одним із заходів у даному напрямі
стане перехід з 2013 року на річний звітний період з податку на прибуток (із щомісячними авансовими внесками для платників, річний
дохід яких перевищує 10 млн гривень); подальше удосконалення норм
Податкового кодексу; забезпечення розвитку практики мінімізації
безпосереднього спілкування податкових органів з платниками (електронна звітність і дистанційне обслуговування).
71

Оцінки, прогнози, пропозиції

На завершення свого виступу Міністр фінансів зауважив, що
головна мета державних реформ, які сьогодні провадяться в державі – формування сприятливих стимулів в податковому законодавстві для розвитку бізнесу, залучення інвестицій та стабільне економічне зростання України / Прес-служба Міністерства фінансів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245798774&cat_id=244276429). – 2012. – 16.11).
***
Министр финансов Украины Юрий Колобов во время конференции, организованной Ассоциацией налогоплательщиков Украины, высказался за устранение безосновательных
налоговых льгот.
«За годы независимости налоговых льгот, по нашим оценкам,
набралось до 100 миллиардов гривен в год. Наша задача, чтобы
были созданы равные условия для всех, чтобы устранить все эти
искусственные преференции», – заявил Ю. Колобов.
По его мнению, налоговые преференции должны быть
предоставлены в будущем только для стимулирования внедрения
инвестиционных и приоритетных проектов.
Кроме этого, министр финансов заявил, что власть «продолжит
политику снижения налоговой нагрузки на бизнес, несмотря на нестабильное финансово-экономическое состояние в мире и проведение
отдельными странами жестких антикризисных мер».
Юрий Колобов также поднял вопросы работы государственных
структур с налогоплательщиками. Он в частности заявил: «Мы будем
работать над сокращением затрат времени плательщиков на уплату
налогов, путем упрощения форм отчетности налоговых процедур.
Одной из мер станет переход с 2013 года на годовой отчетный период
по налогу на прибыль».
Министр финансов также отметил, что власть ожидает от бизнеса ухода из «теневой» деятельности (Ирта-fax (http://irtafax.com.
ua/news/2012/11/2012-11-15-43.html). – 2012. – 15.11).
***
Эксперты позитивно оценивают закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения ставок некоторых налогов и сборов» (№ 10687), который был принят
20 ноября Верховной Радой во втором чтении и в целом.
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Напомним, что новый закон увеличивает акцизы на алкоголь и
сигареты, повышает экологический сбор, снижает ставки единого
налога для некоторых групп частных предпринимателей и малых
предприятий. По рассчетам Минфина и профильного комитета парламента, новый закон повысит доходы государственного бюджета на
3 миллиарда гривен.
Эксперты позитивно оценили снижение налоговых ставок для
пятой и шестой групп плательщиков единого налога (частные предприниматели и предприятия, чей годовой доход не превышает
20 млн гривен).
«Цель этого снижения налогов для среднего и малого бизнеса –
даже не столько наполнить бюджет, сколько создать условия, чтобы
средний и малый бизнес могли реально создавать новые рабочие
места. Новый закон снимает ограничения по количеству сотрудников,
создает стимулы для повышения зарплаты. Таким образом депутаты
в сотрудничестве с правительством предлагают свой вариант постепенного решения двух важных проблем – безработицы и низких зарплат». – объясняет член координационного совета малого и среднего предпринимательства при Кабинете Министров Украины
Татьяна Зацерковная.
По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, новая система позволит многим крупным предприятиям не использовать иностранные оффшорные зоны для оптимизации налогообложения, а оставлять финансовые средства в Украине.
«Если малые и средние предприятия смогут полноценно работать
на упрощенной системе налогообложения, то часть бизнеса больших
предприятий может быть переведена на средние предприятия. Это нормально. Создается так называемый внутренний оффшор. Большому
бизнесу не будет необходимости пользоваться внешними оффшорами,
деньги будут оставаться в украинской экономике», – считает Александр Охрименко (Левый берег (http://lb.ua/news/2012/11/21/179767_
noviy _zakon_snizit_kurenie_pomozhet.html). – 2012. – 21.11).
***
Заступник голови ДПС у області Геннадій Мазур провів виїзні
засідання «круглого столу» та особисті прийоми у Чечельницькому та Томашпільському районах. Спілкуючись із місцевими підприємцями та представниками органів місцевого самоврядування, він
розповів присутнім про сучасні методи роботи податкової служби та
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оновлене професійне видання відомства «Вісник податкової служби»,
авторами статей якого є фахівці органів ДПС.
Подальше наближення податкового та бухгалтерського обліків,
цивілізовані взаємовідносини у земельній сфері, уніфікація та спрощення податкового законодавства – такими були побажання підприємців. Зокрема, вони запропонували передбачити у податковому законодавстві можливість внесення змін до зареєстрованих податкових
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, в тому числі,
щодо номенклатури постачання, а також – визнання недійсними
податкові накладні, які були зареєстровані помилково. Серед побажань було і встановити для кожної групи платників єдиного податку
окрему податкову декларацію. Пропозиції підприємців стосувались
і технічних моментів. Зокрема, – спрощення форми декларацій з
податку на додану вартість та податку на прибуток та удосконалення
системи подання звітності в електронному вигляді.
Голова Ради ТВ АППУ Юрій Захарчук, присутній на зібранні,
підкреслив, що пропозиції та зауваження від членів відділення Асоціації платників податків в області – цінні як для теоретиків, так і
для практиків. Адже, працюючи в умовах податкового законодавства,
вони на практиці відчули всі нюанси його застосування.
Підбиваючи підсумки заходів, усі їх учасники погодились, що
такі виїзні комунікації із суб’єктами господарювання допоможуть
акумулювати побажання платників податків та в подальшому мінімізувати людський фактор у процесі звітування та надання дозвільних
послуг (Сайт Вінницької ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/
web_alldocs/Doc2EGXU). – 2012. – 26.11).
***
Представники бізнесу та громадськості Новомосковська (Дніпропетровська область) прийняли участь в обговоренні Програми
лібералізації державної податкової політики
Новомосковську ОДПІ представляв начальник Валентин Довгий.
Розпочинаючи зустріч, В.Довгий зупинився на пріоритетах сучасної
податкової політики. Це – створення прозорих та відкритих стосунків між податківцями та платниками податків. «Податкова служба є
прихильником відкритого конструктивного діалогу з бізнесом, який
в свою чергу, має демонструвати сумлінне виконання своїх обов’язків
щодо сплати податків. Сьогодні триває робота над стимулюванням
розвитку малого та середнього бізнесу шляхом ініціювання внесення
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низки змін до Податкового кодексу України», – зазначив Валентин
Довгий. Представники бізнесу та громадськості долучились до обговорення Програми лібералізації державної податкової політики та
висловили наступні пропозиції. Базовими принципами податкової
системи мають стати простота та прозорість формування податкових
зобов’язань, ставки податків ставати більш уніфікованими, а податковий облік має забирати менше часу (ДПС у Дніпропетровській
області (http://dp.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/75668.html). – 2012.
– 14.11).
***
Податкові органи турбує ситуація з встановленням органами
місцевого самоврядування ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, який впроваджується з наступного року. Про це заявив Голова ДПС в Івано-Франківській області
Віктор Рахміль на Дні депутата в обласній раді.
Як зазначив керівник податкової служби області, багато говорилося про необхідність запровадження цього податку, свого роду
податку на розкіш, адже під оподаткування підпаде житло значної
площі заможних громадян. Крім того, це стане ще одним джерелом
наповнення місцевого бюджету.
Згідно статті 265 Податкового кодексу України ставки податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюються сільською, селищною або міською радою. Зокрема, вищезгаданою статтею передбачено, що за 1 м2 житлової площі для квартир від 120 м2
до 240 м2 та житлових будинків від 250 м2 до 500 м2 ставка податку не
може перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Для квартир, житловою площею понад 240 м2 та житлових будинків понад
500 м2– 2,7 %. Як відомо, на 01 січня 2013 року мінімальна заробітна
плата становитиме 1176 гривень, відповідно 1 відсоток – 11,76 гривень.
Проаналізувавши рішення місцевих рад щодо встановлення ставок податку, прийнятих на сьогодні, податківці виявили випадки,
коли прийняті ставки в десятки, а то і більше разів менші від запропонованих податковим законодавством, що приведе до зменшення рівня
надходжень до місцевих бюджетів у 2013 році.
У зв’язку з цим, податкова служба пропонує сільським та селищним головам ініціювати розгляд на пленарних засіданнях рад, які
прийняли рішення про встановлення мінімальних ставок податку на
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нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, питання щодо перегляду цих рішень (ДПС в Івано-Франківській області (http://if.sts.
gov.ua/media-ark/news-ark/76657.html). – 2012. – 21.11).
***
Податкова виступає за покращення співпраці з місцевими
радами щодо погашення податкового боргу
Місцеві ради мають можливість в повній мірі застосувати важелі
впливу до боржників, що систематично не сплачують плату за землю,
– наголосив Голова ДПС в області Віктор Рахміль на Дні депутата
в обласній раді.
Уже сьогодні завдяки спільній роботі податкових інспекцій та місцевих органів влади вдалося залучити до місцевих бюджетів 14,6 мільйона гривень. Але даний напрямок роботи, особливо в частині співпраці, потребує суттєвого покращення та пожвавлення – вважає Віктор
Рахміль. На його думку, вплинути на «злісних» боржників можливо
шляхом вилучення земель та розірвання договорів оренди на землю.
Крім того, як вважають податківці, на сьогодні є можливість
переглянути суми орендної плати за землю державної та комунальної власності в зв’язку із зміною нормативної грошової оцінки земель.
Таким чином, при умові підписання додаткових угод сума додаткових надходжень склала б більше 6 мільйонів гривень на рік. Також
наголошено на фактах не укладення договорів оренди при наявності
рішень органів місцевого самоврядування про виділення земель
в оренду, внаслідок чого по зазначених ділянках сплачується не
орендна плата, а земельний податок, який є значно меншим (ДПС
в Івано-Франківській області (http://if.sts.gov.ua/media-ark/newsark/76834.html. – 2012. – 22.11).
***
Спростити форму звітності для «єдиноподатників» І та
ІІ груп – неплатників ПДВ
Таку пропозицію висловили представники Комітету підприємців
міста Івано-франківська за «круглим столом», який відбувся у міській ДПІ.
В ході засідання учасники також висловилися за впровадження
єдиного ключа цифрового підпису для подання електронної звітності
не лише до податкової інспекції, але і до центру зайнятості, пенсійного фонду, тощо.
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Серед інших пропозицій було також продовження мораторію на
проведення перевірок підприємців-спрощенців.
В обговоренні таких громадських ініціатив взяли участь заступник начальника Івано-Франківської ДПІ Олена Мухіна, начальник
управління оподаткування фізичних осіб Ольга Рожко, представники громадськості, які представляють інтереси торговців на
ринках міста.
Податківці також нагадали учасникам «круглого столу» про необхідність приведення коду видів економічної діяльності до Класифікатора 2010 року. Особливу увагу вони зосередили на поданні податкової звітності засобами E-mail.
Голова Комітету івано-франківських підприємців Ігор Метлюх наголосив, що зі створенням центрів обслуговування платників
податків податкова служба зробила значні кроки щодо покращення
обслуговування суб’єктів господарювання
Івано-франківські податківці налаштовані на тісну співпрацю з
тими платниками податків, які чесно ведуть свій бізнес. Вони намагаються завжди дослуховуватись до їх пропозицій та побажань, щоб
спільно вирішувати проблемні питання. Одночасно до підприємців,
які порушують податкове та трудове законодавство, застосовуватимуться жорсткі методи контролю, –підсумувала свій виступ заступник начальника інспекції Олена Мухіна (Офіційний сайт міста
Івано-Франківська (http://www.mvk.if.ua/news/18694. – 2012. – 20.11).
***
Підприємці Поділля відзначають 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 (Хмельницька Б.
Підприємці Поділля кажуть про поліпшення стосунків із податковою // Є (http://ye.ua/news/news_10038.html). – 2012. – 13.11).
77

Оцінки, прогнози, пропозиції

***
Все предприниматели, независимо от масштабов их бизнеса,
должны пользоваться регистраторами расчетных операций.
Такое мнение в комментариях журналистам озвучила управляющий
партнер фирмы «Аксенова и партнеры» Елена Макеева.
«Предоставление преференций одним предпринимателям позволяет другим пользоваться такими льготами путем незаконного дробления бизнеса», – отметила эксперт.
По мнению Макеевой, для популяризации кассовых аппаратов
государству целесообразно было был внедрить мораторий на проверки малого бизнеса контролирующими органами в течение определенного периода (скажем, двух лет).
«Это станет хорошей демонстрацией доверия к предпринимателям со стороны налоговиков», – уверена специалист.
Напомним, что с 1.01.2013 года субъекты хозяйствования обязаны
в обязательном порядке подавать в налоговую службу информацию
об объемах расчетных операций, проведенных в наличной или безналичной форме, по проводных или безпроводных канах связи.
Как сообщали недавно в ГНСУ, налоговики планируют внедрить
электронную контрольную сточку регистраторов расчетных операций, благодаря чему отчетность может происходить в автоматическом режиме. Это не только упростит процесс отчетности, но и избавит предпринимателей от необходимости закупать и сохранять в течение 3-х лет бумажную контрольную ленту.
Налоговикам же электронная отчетность даст возможность дистанционного контроля за субъектами хозяйствования, которые производят расчеты в наличной форме, и позволит еще больше уменьшить количество проверок таких плательщиков (Левый берег (http://
economics.lb.ua/state/2012/11/21/179670_kassovimi_apparatami_
dolzhni.html). – 2012. – 21.11).
***
На ринку «Калинівський» (Чернівці) податківці організували
зустріч за «круглим столом», щоб почути пропозиції від місцевих
бізнесменів щодо шляхів спрощення та удосконалення податкового законодавства.
Податківці нагадали учасникам засідання, що починаючи з
22 жовтня розпочато кампанію зі збору та узагальнення пропозицій
від представників бізнесу щодо вдосконалення податкової системи. Ці
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заходи впроваджуються в рамках формування Програми лібералізації
податкової політики на 2013–2014 роки, що розробляється за дорученням Президента України Віктора Януковича.
Підприємці та адміністрація ринку висловити своє бачення, яким
чином можна вдосконалити та лібералізувати діюче податкове законодавство, адже це унікальна можливість і для бізнесу, і для влади розробити конкретні і дієві механізми вдосконалення податкової системи, щоб
згодом успішно їх використати на практиці. Присутні висловили свої
пропозиції стосовно питань оподаткування платників єдиного податку.
Зокрема, запропонували знизити ставку для платників єдиного податку
ІІ групи, які створили робочі місця, а також надати законодавчу можливість цій категорії платників іти у відпустки та лікарняні.
Головний бухгалтер ринку Ольга Гаврилець запропонувала переглянути норму Податкового Кодексу, якою визначено, що платники
податку на прибуток, у яких доходи за рік перевищують 10 мільйонів гривень в наступному році будуть щомісячно сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній рік. Це питання потребує законодавчого врегулювання, оскільки ставка податку на прибуток в цьому році складає 21 %, а в наступному складатиме 19 %,
що поставить в нерівні умови чималу кількість підприємств (Буковинська
правда(http://bukpravda.cv.ua/news/ekonomika/item/4950податківці-відвідали-калинівський-ринок.html#.UKyne2IViXs).
–
2012. – 20.11).
***
Сьогодні податківці готові вислухати думки, пропозиції, побажання суб’єктів господарювання.
З такою метою проводяться зустрічі за “круглим столом” керівництва ДПІ у м. Чернігові ДПС з представниками бізнесу (промисловість, сільськогосподарське товаровиробництво, торгівля) та громадськості. Питання які обговорюються стосуються лібералізації державної податкової політики на 2013–2014 роки.
Як показує практика, усі проблемні питання, які існують у бізнессередовищі, необхідно озвучувати – саме завдяки цьому визначаються гострі кути та знаходяться шляхи їх вирішення.
У свою чергу, представники бізнесу надають ряд пропозицій щодо
вдосконалення системи оподаткування, які, на їх думку, сприятимуть
розвитку підприємництва на Україні, наповненню державної казни,
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легалізації доходів та найманої праці. Зокрема, це скорочення кількості податків і зборів, зближення податкового та бухгалтерського
обліку, спрощення форм податкової звітності платників фіксованого сільськогосподарського податку, зменшення навантаження на
фонд оплати праці, порядку формування витрат приватних підприємців, тощо (Берегова І. Пропозиції та побажання для лібералізації
податкової політики // Чернігівський монітор (http://monitor.
cn.ua/ua/economics/9394). – 2012. – 28.11).
***
Для улучшения экономической ситуации в стране и поддержания внутреннего рынка, нужно в первую очередь, создать нормальные
условия национальным производителям. Такое мнение выразил руководитель Института экономических исследований и политических
консультаций Игорь Бураковский в эфире телеканала “Первый деловой”.
По его словам, сделать нужно многое, но, следует выделять
приоритеты.
«Национальные производители нуждаются в нормальном предпринимательском климате. Государство должно ограничить вмешательства в экономику и создать равные правила игры для всех. Ведь,
отсутствие конкуренции на сегодняшний день – это наибольшая проблема», – подчеркнул экономист.
При этом И. Бураковский отметил, что также нужно решить
вопрос с государственными финансами.
«Мы должны пережить тот период времени, когда мы реально
будем жить по возможностям. Это будет очень важный сигнал для
бизнеса. Ведь они прекрасно понимают, что если в государстве нет
денег, увеличивается налоговое давление, бизнес либо загоняется в
тень либо просто разоряется», – подчеркнул он.
Экономист напомнил, что если Украина будет развиваться очень
низкими темпами, она будет отставать от развитых стран, где при всех
проблемах, уровень ВВП на душу населения все время растет (Ирта-fax
(http://irtafax.com.ua/news/2012/11/2012-11-25-02.html). – 2012. – 26.11).
***
В результате изменений в Налоговом кодексе относительно контролирующих мер над реализацией товара иностранного производства частные предприниматели понесут прямые
материальные затраты – на приобретение кассовых аппаратов
80

Безпека підприємництва, 2012, № 7

Бібліографія

и ведение учета расходов. Об этом заявляет Оксана Кобзар, партнер юридической фирмы FELIX по поводу законопроекта №11404, в
котором идет речь об ужесточении таможенного контроля над ввозом ювелирных изделий, бытовой техники, компьютеров, мобильных
телефонов и часов.
Согласно изменениям, предпринимателей обяжут применять
регистраторы рассчетно-кассовых операций, а тех, кто не являются плательщиками НДС, – вести учет расходов на приобретение
высоколиквидных товаров. Обязательной для учета также будет заверенная декларантом копия таможенной декларации.
По словам юриста, импортную таможенную декларацию, заверенную декларантом, нужно будет передавать всей цепочке реализации
товара, вплоть до субъекта, реализующего товар конечному потребителю. Последствием для импортеров будет утечка информации о фактурной стоимости товара, поставщике (Минфин (http://minfin.com.
ua/2012/11/21/684244/. – 2012. – 21.11).
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