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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Пропозиції Українського союзу промисловців і підприємців щодо
підвищення ділової активності опрацьовані Кабінетом Міністрів
України. Прем’єр-міністр М. Азаров доручив відповідним структурам врахувати їх у Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки.
Нагадаємо, УСПП спільно з Економічною радою громадських
організацій та галузевих асоціацій бізнесу, науковими колами підготував програму подальших дій з підвищення ділової активності в
Україні. Її було обговорено в середовищі реального сектору, провідних вітчизняних експертів й науковців, в ході розширеного засідання
Правління УСПП, яке відбулося 16 листопада 2012 року, та направлено в уряд.
Ділова громада наголошує на першочерговій необхідності реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва шляхом імпортозаміщення, локалізації виробництв у країні. На думку
членів УСПП, вступ України в СОТ модифікував інструменти захисту
внутрішніх ринків, й нині на часі – не відмова від захисту, а тонка
розумна політика протекціонізму. Україна має можливість обмежувати доступ на внутрішній ринок низькоякісної та дешевої продукції,
покласти край контрабанді та тіньовим схемам імпорту.
До КМУ та Національного банку спрямована вимога розробити
спільну програму з кредитування реального сектору економіки. Уряд,
на думку УСПП, має переглянути роль державних банків і спрямувати їх ресурси на кредитування виробництв. Комерційним банкам
треба запропонувати стимулююче рефінансування, зниження резервних вимог під активи та компенсацію вартості кредитних ресурсів,
тоді вони активно запровадять програми кредитування виробників.
Програма першочергових завдань передбачає також вдосконалення експортної політики. Нині експорт України – це більше 50 %
її прибутку, який представлений продуктами хімії, металургії, трубної та харчової промисловості. Але існує малий експорт, продукція
якого реалізується в десятки, сотні країн світу, активно освоюючи
нові ринки. Він також потребує податкових та митних стимулів, вважають в УСПП.
Дуже важливим є пошук шляхів зниження тарифів на енергетичні ресурси для вітчизняних підприємств. Потрібні дієві державні
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програми, які допоможуть знизити собівартість виготовленої продукції вітчизняних підприємств та підвищити їх конкурентоспроможність.
Окремі пункти Програми присвячені вдосконаленню адміністрування ПДВ, недопущенню негативної практики авансових платежів у
вигляді сплати податку на прибуток підприємств, заходам з детінізації економіки. На думку промисловців, економіці потрібен постійний
моніторинг, аналіз впливу Податкового кодексу України, змін податкової системи на ділову активність, умов інвестування та конкурентоздатності.
В УСПП висловлюють сподівання, що дане доручення М. Азарова містить сигнал до всіх урядовців посилити діалог з об’єднаннями
та організаціями бізнесу, що дозволить поглибити суспільний діалог,
сприятиме розвитку громадянського суспільства, припинити практику, коли суттєві зміни до економічних законів підприємництва ухвалюються без поради з діловим середовищем (Сайт УСПП (http://www.
uspp.org.ua/news/3134.uryad-vzyav-do-uvagi-propozicii-uspp-shchodopidvishchennya-dilovoi-aktivnosti-v-ukraini.htm). – 2012. – 06.12)
***
Бизнес-сообщество Украины имеет большую надежду на
уменьшение вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность. Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анатолий Кинах.
По его словам, надежды связаны с принятием и вступлением в
силу изменений в законодательство о прокурорской деятельности. А.
Кинах отметил, что чрезмерное вмешательство в деятельность бизнеса контролирующих структур, которых сегодня насчитывается до
70, более, чем в странах СНГ, – огромное препятствие для создания
нормального делового климата.
«По нашим подсчетам, в Украине работает порядка 350 тыс. работников с контролирующими и разрешительными функциями. Ситуацию надо менять», – подчеркнул А.Кинах.
По его словам, об этом неоднократно говорил и Президент Виктор
Янукович, в том числе во время торжеств по случаю Дня работников
прокуратуры, требуя от правоохранительных органов не вмешиваться
в деятельность бизнеса, тем более за пределами закона.
Ранее премьер Николай Азаров заявил, что административное
давление на бизнес должно быть прекращено. По его словам, прави4
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тельство реагирует на незаконные действия государственных органов власти на местах по отношению к предпринимателям (МинПром
– информация бизнес-класса (http://minprom.ua/news/110481.html).
– 2012. – 03.12)
***
Рішення, ухвалені під час державного візиту Президента України до Індії, спрямовані на розбудову нормативно-правової бази
між країнами та подальше поглиблення співпраці. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з Віцепрезидентом Індії, Головою Верхньої палати парламенту Індії Мухаммадом Хамідом Ансарі. «Всі рішення, які ми прийняли, стосуються
підсилення договірної бази між нашими країнами, визначення стратегічних напрямків співпраці і створення умов для бізнесу», – сказав
Глава держави (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/26333.html). –2012. – 10.12).
***
Україна має бути сучасною, впливовою та успішною державою
– на досягнення цієї мети спрямована зовнішня та внутрішня політика влади. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у виступі на Традиційній зустрічі з керівниками дипломатичних
представництв іноземних держав і міжнародних організацій.
Віктор Янукович також зазначив, що сьогодні Україна створює всі
умови для залучення інвестиційних ресурсів, реалізації масштабних
спільних проектів, укладення нових контрактів для вітчизняного бізнесу. «Україна – відкрита для іноземного капіталу, ідей та інновацій.
Наша економіка – стабільна, а правила гри у ній – чіткі та прозорі», –
сказав він (Офіційне інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua/news/26396.html). – 2012. – 14.12).
***
Украина рассчитывает на понимание членов ВТО в вопросе
модификации связанных ставок тарифных уступок нашей стране.
Об этом на заседании Кабмина заявил Николай Азаров.
«Это касается только отдельных видов товаров, что составляет
только 3 % от общего количества в таможенном тарифе. Мы хотим
больше защищать украинский рынок, чтобы дать шанс отечественным
производителям в это тяжелое время мирового кризиса. И мы имеем
5
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на это полное право так же, например, как норвежцы защищают свой
рынок сыров», – подчеркнул Азаров и пояснил, что Украина заинтересована в лучших тарифах относительно мяса и субпродуктов
из говядины, свинины и птицы. Также это касается цветов, овощей
и фруктов, колбас, бытовой техники, сельскохозяйственных машин,
автомобилей, мебели и т. д.
«Все происходит в соответствии с действующими правилами
ВТО путем переговоров и консультаций с заинтересованными странами и не означает автоматического повышения действующих ставок ввозной пошлины. Ведь Турция, Канада, Бразилия, Австралия,
Индия и практически все страны G20 могут в рамках действующих
правил ВТО поднять свои пошлины… А чем мы хуже? Украинское правительство защищает и будет защищать государственные
интересы. Мы – часть и европейского, и мирового сообщества и
ждем соответствующего отношения к нашему государству, к
нашим интересам, к нашим гражданам», – подытожил Николай
Азаров (ForUm (http://for-ua.com/politics/2012/12/05/132310.html).
– 2012. – 05.12).
***
З 3 грудня 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
оподаткування при відчуженні транспортних засобів».
Згідно зі змінами, платниками збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів, згідно з законодавством, та успадкування легкових автомобілів, відповідно до закону.
Об’єктом оподаткування для зазначених платників, відповідно до
пункту 6 статті 2 Закону, є вартість легкового автомобіля.
Для вищезазначених платників збору, залежно від вартості
об’єкта, визначеного пунктом 6 статті 2 Закону, встановлено ставки
збору в таких розмірах:
3 відсотки – якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом на 1 січня звітного року (у грудні 2012 року – 177045 грн);
6
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4 відсотки – якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не
перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у грудні
2012 року із суми, що перевищує 177045 грн до 311170 грн);
5 відсотків – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у грудні 2012 року із суми, що перевищує 311170 грн);
Відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Таким чином, особи, які набули право власності на легковий автомобіль до 03.12.2012 р. та проводять державну реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції після набрання чинності Закону України
від 02.10.2012 № 5413-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів» сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування, відповідно до норм Закону, що діяли до 03.12.2012 р.
(ZIK(http://zik.ua/ua/news/2012/12/04/382057). – 2012. – 04.12).
***
Ограничены возможности прокуратуры по вмешательству в
предпринимательскую деятельность
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по
вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры», ограничивающий полномочия прокуратуры, вступил в силу. Согласно переходным
и окончательным положениям, закон вступает в силу с 1 декабря.
С 1 декабря прокуратура будет лишена полномочий по изданию
обязательных для исполнения актов прокурорского реагирования.
При этом устанавливается единый акт прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона в виде представления (до
этого таких актов было несколько: представление, протест, предписание), вынесение которого не будет влечь за собой остановку действия
нормативно-правовых актов, прекращение определенной деятельности, необходимость совершения действий или безусловное устранение нарушений, имеющих место, по мнению прокурора.
Это означает, что теперь приостановка предпринимательской
деятельности по инициативе прокурора может быть осуществлена
лишь по результатам соревновательного судебного рассмотрения.
7
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Кроме этого, закон запрещает прокурору осуществлять полномочия в рамках надзора за соблюдением законов без назначения прокурорской проверки, которая может проводится лишь после принятия постановления, где указываются основания, свидетельствующие
о возможных нарушениях законности, а также обосновывается необходимость совершения прокурором конкретных действий.
Закон также запрещает проведение прокурорской проверки по
заявлениям и обращениям физических и юридических лиц (кроме
тех, которые содержат сообщение о преступлении) до их предварительного рассмотрения компетентными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления или же непринятия ими
в установленные сроки решений по этим вопросам.
Помимо этого, введено ограничение на безграничный до этого
перечень оснований для представительства прокуратурой интересов
гражданина в суде.
Теперь основанием для представительства будет лишь физическая несостоятельность гражданина, несовершеннолетие, преклонный
возраст, недееспособность или ограниченная дееспособность самостоятельно защитить свои права или реализовать процессуальные
полномочия.
Кроме этого, изменен порядок представления прокурором заявления о пересмотре судебного решения по нововыявленным обстоятельствам: отныне право на представление заявления о пересмотре судебного решения на этих основаниях в гражданских,
хозяйственных, административных делах предоставлено лишь генеральному прокурору, его первому заместителю и заместителям, прокурору Крыма, областей, Киева и Севастополя, а прокуроры низшего
уровня такого права лишатся (ИА «Резонанс-Харьков» (http://rez.
com.ua/?news=97156). – 2012. – 03.12).
***
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой
службы в Киеве, вступили в силу изменения в статью 82 Налогового кодекса Украины, которая регулирует сроки проведения
выездных проверок.
Согласно новой редакции НК, продолжительность документальных
внеплановых проверок в связи прекращением предпринимательской
деятельности для физических лиц-предпринимателей, не имеющих
наемных работников, не должна превышать три рабочих дня.
8
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Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой
службы в Киеве, вступили в силу изменения в статью 82 Налогового
кодекса Украины, которая регулирует сроки проведения выездных
проверок (Закон Украины от 2 октября 2012 N 5412-VI).
Так, согласно новой редакции указанной нормы, продолжительность документальных внеплановых проверок в связи с прекращением предпринимательской деятельности для физических лицпредпринимателей, не имеющих наемных работников, не должна
превышать 3 рабочих дня.
Установленный в ст. 82 НК срок проверки применяется при одновременном наличии (за два последних календарных года) таких условий:
– налогоплательщиком представлена налоговая декларация об
отсутствии доходов от осуществления хоздеятельности;
– налогоплательщик не зарегистрирован как плательщик налога
на добавленную стоимость;
– в органах налоговой службы отсутствует налоговая информация об использовании налогоплательщиком наемного труда физических лиц или информация об открытых налогоплательщиком счетов
в банках и других финансовых учреждениях (Vlasti.net (http://vlasti.
net/news/155244). – 2012. – 04.12).
***
Государственной налоговой службе поручено обеспечить с
1 января 2013 г. введение электронного сервиса «Электронный
кабинет
налогоплательщика».
Подобное
предусмотрено
распоряжением Кабинета Министров от 5 декабря 2012 года N 1007-р
«Вопросы создания и внедрения электронного сервиса «Электронный
кабинет налогоплательщика».
Распоряжением одобрена Концепция создания электронного
сервиса «Электронный кабинет налогоплательщика» и утвержден
план мероприятий по ее реализации.
Концепция разработана с учетом положений Конституции
Украины, Налогового кодекса Украины, Законов Украины «Об
электронных документах и электронном документообороте» и
«Об электронной цифровой подписи», а также других нормативноправовых актов.
Целью Концепции является расширение перечня услуг,
предоставляемых органами государственной налоговой службы
налогоплательщикам с использованием электронного сервиса,
9
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улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение
достоверности информации, представляемой налогоплательщиками
в органы государственной налоговой службы, повышение уровня
прозрачности и открытости деятельности органов государственной
налоговой службы.
Электронный сервис создается с целью предоставления
налогоплательщикам
возможности
работать
с
органами
государственной налоговой службы в режиме реального времени с
использованием электронной цифровой подписи на безвозмездной
основе. Работа с электронным сервисом осуществляется с
персонального компьютера налогоплательщика, подключенного к
Интернету, путем аутентификации с использованием электронной
цифровой подписи и авторизации такого плательщика.
Реализовать Концепцию предусматривается в два этапа, в течение
2013-го и 2014 года.
Ожидается,
что
работа
«Электронного
кабинета
налогоплательщика» позволит обеспечить своевременность уплаты
налогов и сборов в полном объеме, предотвратить ошибки в налоговой
отчетности и платежных документах, а также уменьшить количество
случаев начисления пени и штрафных санкций. Также вследствие
реализации Концепции усовершенствуется механизм взаимодействия
органов государственной налоговой службы и налогоплательщиков /
Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью
Секретариата КМУ («Електронні Вісті» (http://elvisti.com/
node/119696). – 2012. – 10.12).
***
З 1 січня 2013 року ставка податку на прибуток підприємств
складатиме 19 %. Зниження ставки здійснюється відповідно до
норм Податкового кодексу України з 23 % (у 2011 році) до 16 %
(з 2014 року).
До того ж, з наступного року, платники податку на прибуток (крім
новостворених, неприбуткових організацій, сільськогосподарських
товаровиробників, а також суб’єктів господарювання з доходами за
попередній рік в об’ємі до 10 мільйонів гривень) щомісячно платитимуть авансовий внесок податку в сумі не менше 1/12 нарахованої до
сплати суми податку за попередній рік.
Податкова декларація з податку на прибуток подається один раз в
рік, за річний звітний період / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю
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ДПІ у м. Ялті АРК ДПС (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://
crimea.sts.gov.ua/media-ark/local-news/79017.html). – 2012. – 11.12).
***
З 1 січня 2013 відповідно до Закону України «Про застосування
регістраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6.07.1995 № 265/95-ВР підприємці,
які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО),
повинні будуть звітувати до органів державної податкової служби
в електронному вигляді.
«Дані норми не вводять додаткових зобов’язань для суб’єктів господарювання, а лише змінюють старий порядок надання звітності, –
повідомив під час прес-конференції начальник відділу контролю за
проведенням готівкових розрахунків управління податкового контролю ДПС у Харківській області Сергій Благий. – Звітувати з нового
року підприємці будуть не на паперових носіях до 15 числа кожного
місяця, як зараз, а в електронному вигляді – через Інтернет. Мета
нововведення – створення більш комфортних умов ведення бізнесу.
По-перше, буде економитися час платника при подачі звітності. По
друге, «електронний звіт» зменшує затрати на утримання касової техніки – не потрібно роздруковувати паперові контрольні стрічки та зберігати їх протягом 3-х років».
Крім того, прогнозують у податковій, нововведення сприятиме
скороченню перевірок. «Ми знаємо, що більшість підприємств і підприємців працюють чесно і прозоро, а тому довіряємо їм», – підкреслив Сергій Благий.
Податківець також поінформував, що існує два способи, як виконати вимоги законодавця: перший – придбати РРО нового покоління,
які формують контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми; другий – модернізувати існуючий касовий апарат та
підключити його до модему.
«Щоб придбати сучасні касові апарати чи модернізувати старі
варто звертатися до центрів сервісного обслуговування, – наголосив
Сергій Благий. – При чому, це необхідно зробити до 01.07.2013 року,
бо вже з липня 2013 року настає відповідальність за неподання звітності по РРО в електронному вигляді застосовуватиметься фінансова
санкція у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п.9 ст.17 Закону № 265). Таким чином, перехідний період для
впровадження РРО з використанням електронної контрольної стрічки
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триває з першого січня до першого липня 2013 року. Тобто півроку»
(ДПС у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media-ark/newsark/79033.html). – 2012. – 11.12).
***
Специалисты налоговой службы проведут ряд учебных семинаров по электронной отчетности с помощью кассовой техники. На эти мероприятия будут приглашены предприниматели,
которые используют регистраторы расчетных операций в своей
работе, а также производители оборудования, сервисные организации, обслуживающие кассовые аппараты.
Как известно, с 1 января 2013 года вводится электронная
контрольная лента регистраторов расчетных операций. На этой
ленте в память кассового аппарата или модема, который к нему присоединен, формироваться копии расчетных документов и фискальных
отчетов. Один раз в сутки этот отчет автоматически передаваться на
сервер обработки информации ДПС.
По оценкам специалистов налоговой службы, такой формат мониторинга приведет к значительному сокращению налоговых проверок –
разногласия между поданной отчетности и первичной документацией
проявляться дистанционно и заранее. Сами же первичные документы
отныне храниться в электронном виде, а не на бумажной ленте,
что снимает с плательщиков хлопоты по хранению этих сведений.
Встречи с предпринимателями продлятся две недели, и все аспекты
новых правил, которые волнуют предпринимателей, будут подробно
обсуждены. Кроме того, в налоговой заверили, что плательщикам
дадут полгода на адаптацию к новым требованиям законодательства
– в течение первом полугодии 2013 года ГНС Украины не будет применять штрафные санкции к пользователям кассовых аппаратов за
непредставление такой отчетности в электронной форме. Встречи с
предпринимателями продлятся две недели (IT Expert (http://itexpert.
in.ua/rubrikator/item/20443-nalogovaya-rvetsya-nauchit-predprinimateley-rabotat-s-elektronnoy-kassovoy-lentoy.html). – 2012. – 11.12).
***
З метою покращення податкової культури, запровадження
прозорих правил ведення господарської діяльності, протягом
грудня 2012 року на веб-сайті ДПС України буде створений новий
сервіс «Заповнення декларації про майновий стан і доходи».
12

Безпека підприємництва, 2012, № 8

Правові основи розвитку підприємництва...

Для цього буде розроблений новий макет відповідного банера.
Даний Cервіс надасть змогу всім фізичним особам – підприємцям та
громадянам, які зобов’язані або мають право подавати декларацію
про майновий стан і доходи заповнити її в електронному вигляді. В
подальшому заповнену декларацію можна бути зберегти на паперовому носії для подання у паперовому вигляді або на електронному
носії для подання електронною поштою.
Впровадження нового Cервісу надасть можливість позбутися черг
та зекономити час платників податків при поданні декларації та заощадити кошти на придбання бланків і паперу (ДПС у Дніпропетровській області (http://dp.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78217.html). –
2012. – 04.12).
***
Згідно з пп. 298.1.4 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків та зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування
шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Тобто,
для переходу з 2013 року із загальної системи на спрощену заяву слід
подати до 15 грудня 2012 року. Перехід на спрощену систему оподаткування можна здійснити один раз протягом календарного року.
При цьому в абзаці другому пп. 298.1.4 ПКУ зазначено: перехід на
спрощену систему оподаткування може бути здійснено за умови, що
протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано
вимоги, установлені в п. 291.4 ПКУ. Критерії стосуються граничного
обсягу доходу за попередній рік, кількості найманих працівників,
застосування деяких видів діяльності. Відповідність тим чи іншим
критеріям дозволяє платнику податків обрати певну групу.
Нагадуємо, нормами Податкового кодексу України передбачено
розподіл «єдинщиків» на 6 груп: 1, 2, 3 і 5 – для фізичних осіб – підприємців і 4 і 6 – для підприємств.
Свідоцтво платника єдиного податку є безстроковим. Тобто із заявами необхідно звертатись тим суб’єктам господарювання, які бажають перейти на спрощену систему оподаткування, діючим «спрощенцям» підтверджувати статус платника єдиного податку не потрібно
(ДПС в Івано-Франківській області (http://if.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/78218.html). – 2012. – 03.12).
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***
Нові правила оподаткування операцій з цінними паперами
дозволять наблизити облік загального фінансового результату за
вказаними операціями до стандартів бухгалтерського обліку, а
також буде сприяти створенню в Україні прозорого та інвестиційно – привабливого цінно-паперового ринку. Ці нововведення були
прийняті у другому читанні законопроектів «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків та зборів» (№ 11284-11285).
Крім цього, законопроекти надають податковій службі ефективні
інструменти для ліквідації схем мінімізації оподаткування та детінізації ринку цінних паперів.
Спільна ініціатива Мінфіну та ДПСУ в зазначених законопроектах, була узгоджена з представниками ринку.
Так, за пропозиціями представників бізнесу податок з обігу за
операціями з усіма позабіржовими паперами був зменшений з 3 %
до 1,5 %, для операцій з біржовими цінними паперами при 0-й ставці
податку на обіг також передбачено зниження податку на прибуток до
10 % (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/79091.html). – 2012. – 12.12).
***
Починаючи з 1 січня 2013 року платники податку з доходом більше
10 млн. грн. повинні сплачувати авансові внески з податку на прибуток
у січні та лютому 2013 року протягом 20 календарних днів,що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Такі авансові внески розраховуються у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року.
Відповідна норма передбачена абз. другим п.2 підр.4 р.ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (ДПС у м. Києві
(http://kyiv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78997.html). – 2012. – 11.12).
***
Касові апарати з формуванням електронної контрольної касової стрічки зобов’язані з нового року використовувати платники
єдиного податку ІІІ-VІ груп, – інформує ДПС у Волинській області.
Як повідомили у податковій службі краю, підприємцям –«спрощенцям» І та ІІ групи не треба встановлювати реєстратори роз14
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рахункових операцій. На представників мікробізнесу, як-то підприємці на ринках, не поширюватиметься норма щодо встановлення
РРО. Відповідний законопроект, розроблений ДПС України, у жовтні
подано на розгляд Верховної Ради Уrраїни.
Для представників малого і середнього бізнесу, які обліковують
готівкові та безготівкові розрахунки через РРО, в ДПС Волині наголошують: варто вже сьогодні подбати про модем до касового апарату,
або ж, при можливості, придбати сучасний РРО з можливістю електронної передачі даних про трансакції з продажу товарів.
«Такий крок з модернізації обліку розрахункових операцій, як
електронна контрольна касова стрічка, відповідає інтересам держави,
сумлінного бізнесу та споживачів», – вважає заступник голови ДПС у
Волинській області Інна Степанюк.
Посадовець запевнила, що окрім детінізації, електронна передача
даних про операції через РРО підвищить відповідальність підприємців перед тими, кому вони пропонують свій товар.
«Із запровадженням електронної передачі даних з РРО на спеціальний сервер, податківці розраховують на зростання виторгів, і
відповідно, збільшення платежів до бюджету, а споживачі можуть
сподіватися на покращення якості пропонованого товару та обслуговування», – підсумувала Інна Степанюк / Сектор взаємодії із
ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78584.html).
– 2012. – 06.12).
***
Министерство финансов предложило с 1 января 2013 года ограничить возможность налогоплательщиков включать в расходы
суммы, уплаченные по договорам страхования. На валовые расходы
компаниям можно будет относить суммы в размере не более 5 %
всех расходов за отчетный налоговый год. Об этом говорится в
проекте поправок к Налоговому кодексу (НК), обнародованном на
сайте министерства.
Лимит не коснется расходов на медицинское и пенсионное страхование, а также обязательные виды страхования.
«Нормы НК не предусматривают ограничений по учету в составе
расходов налогоплательщиков сумм, уплаченных по договорам страхования, что может привести к минимизации налоговых обязательств
путем перераспределения доходов из секторов с высокими ставками
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налога на прибыль в сектор страхования», – говорится в анализе регуляторного влияния документа.
С 1 января 2013 года ставка налога на прибыль снижается с 21 %
до 19 % (до 2011 года она составляла 25 %). Страховщики платят 3 %
от валовых премий.
Налоговый кодекс, который вступил в силу в 2011 году, содержал норму о том, что с 2013 года страховщики будут переведены на
общую систему налогообложения. Однако в начале октября депутаты
приняли в целом законопроект N11005, который сделал нынешнюю
систему налогообложения бессрочной, – страховщики и дальше будут
платить 3 % с валовых премий, но уже за вычетом средств, переданных
на перестрахование.
Однако с целью увеличения поступлений в бюджет Минфин
предлагает взимать 3 %-ный сбор с суммы, перечисленной нерезидентам по договорам перестрахования (Паралель-Медiа (http://paralelmedia.com.ua/p53962.html). – 2012. – 03.12).
***
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 1128411285 с поправками в Налоговый кодекс и другие законодательные
акты для усовершенствования администрирования налогов и сборов. По инициативе минфина и ГНС предлагается сделать еще
несколько шагов по либерализации налогообложения малого и среднего бизнеса, а также усилить контроль за продажей подакцизных
товаров и рынком ценных бумаг.
Так, для производителей алкоголя и сигарет вводится авансовая уплата акциза и солидарная ответственность (производителя и
продавца) за контрафактную продукцию. «Предложенная система
не нова для рынка, предприятия водочной отрасли уже оплачивают
акцизный налог при получении спирта, т. е. до момента реализации
товара. При продаже табачной продукции это не делается, что по
факту приводит к злоупотреблениям. Введение солидарной ответственности за производство и сбыт поддельных табачных изделий позволит ограничить рынок табачного контрафакта, который
в последние годы имеет тенденцию к росту», – пояснил Александр
Клименко.
Малому и среднему бизнесу государство готовит совершенствования упрощенной системы налогообложения. Так, для 5-й и 6-й
групп плательщиков единого налога предлагается уменьшить ставки
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по 7 и 10 процентов до 5 и 7 процентов. Кроме того, отменяется ограничение количества наемных работников.
Плательщики второй группы будут отчитываться не ежеквартально, а только раз в год. Законопроект № 11285 предусматривает
также значительное упрощение документооборота при администрировании налогов: введение электронной формы заполнения заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения и упрощение порядка регистрации плательщиком НДС через проведение процедуры в электронной форме. «Некоторые политические и
общественные деятели почему-то называют все это «усилением фискального давления». Мы называем это шагами навстречу бизнесу»,
– подытожил Александр Клименко (niknews.mk.ua (http://www.
niknews.mk.ua/2012/11/13/malomu-biznesu-xotjat-snizit-nalogi/).
–
2012. – 13.12).
***
У м. Торонто відбувся ХХ-й ювілейний Канадсько-Український
бізнес-форум, організований Канадсько-Українською Торговою
палатою. Серед учасників форуму були делегації Луганської та
Кіровоградської областей, представники Українського союзу промисловців та підприємців, керівники Державного агентства з
інвестицій та управління національними проектами України.
Результатом форуму стало підписання договору про співпрацю
між Канадсько-Українською Торговою палатою та Національною
агенцією. Подібна угода була підписана з Українським союзом промисловців та підприємців.
Форум викликав зацікавленість у канадських бізнесменів та урядовців, які декларували свій інтерес до проектів із України. Домовлено, що наступний форум буде проведено в 2013 році в Запоріжжі
(NEWS.IF.UA (http://news.if.ua/news/26563.html). – 2012. – 06.12).
***
Щоб формувати контрольну касову стрічку РРО в електронній
формі, не варто відразу купляти новий касовий апарат, – наголошують у ДПС у Волинській області. Можна доопрацювати наявний реєстратор розрахункових операцій, приєднавши до нього модем відповідної модифікації для передачі даних.
Разом з тим, податкова служба Волині рекомендує користувачам
касової техніки, у яких завершується термін її експлуатації, або ж
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волинянам, котрі планують розпочати торгівельну діяльність, орієнтуватися на касову техніку, що створює контрольну касову стрічку в
електронній формі. Під час придбання сучасної касової техніки варто
проконсультуватися з фахівцями центрів сервісного обслуговування
РРО, що працюють в області.
Головна мета впровадження електронної передачі даних про
готівкові та безготівкові операції через РРО – спростити документообіг та зменшити витрати представників бізнесу на придбання і зберігання протягом трьох років паперової касової стрічки.
Важливо, що у випадку використання сучасної касової техніки,
у бізнесу не буде потреби щомісячно подавати звіт про використання
РРО до органів ДПС.
Довідково: із 1 січня 2013 року вводяться в дію норми абзаців другого та третього п.7 ст.3 Закону України від 06 липня 1995 року №
265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон
№265), згідно яких:
– суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати
до органів державної податкової служби по дротових або бездротових
каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам’яті модемів, які до них
приєднанні;
– суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за виключенням електронних контрольно-касових реєстраторів, повинні подавати до органів державної податкової служби
по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг
розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти,
яка міститься в їх фіскальній пам’яті / Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області (ДПС у Волинській області
(http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78466.html). – 2012. – 05.12).
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СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
50 тисяч гривень – таку суму вимагав депутат міської ради одного
з курортних міст автономії за позитивне вирішення питання, що входить до компетенції міжвідомчої комісії, секретарем якої він був.
Однак своєчасне втручання співробітників Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в
Автономній Республіці Крим завадило корисливим планам підприємливого чиновника.
За інформацією начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковника міліції Едуарда Онацького, 43-річний
кримчанин звернувся до депутата, щоб переоформити статус чотирьох нежитлових приміщень та затвердити в подальшому це питання
на засіданні виконавчого комітету. За підготовку і видачу документів
про зміну статусу приміщень секретар міжвідомчої комісії зажадав
від чоловіка хабар у розмірі 50 тисяч гривень.
Громадянин звернувся за допомогою в міліцію. Депутата міської
ради правоохоронці затримали відразу після того, як він отримав всю
суму, яку вимагав за свої «послуги». До того ж чиновник, отримавши
від чоловіка хабар, відразу передав йому необхідне рішення виконкому.
Дії депутата кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання
хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка
займає особливо відповідальне становище).
За корупційні діяння чиновникові загрожує покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років з конфіскацією майна / СЗГ ГУМВС України в АР
Крим (УкрЗахідІнформ (http://uzinform.com.ua/news/2012/12/04/6430.
html). – 2012. – 04.12).
***
Суд первой инстанции приговорил к восьми годам лишения
свободы жителя Винницы, который мошенническим путем обналичил более 400 тысяч гривен. Эти деньги принадлежали одной из
частных фирм Киева
Как выяснилось, злоумышленник в сговоре еще с двумя мужчинами через всемирную сеть Интернет обманули одну из киевских
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частных фирм, которая занимается продажей промышленных товаров. В начале сентября прошлого года злоумышленники официально
зарегистрировали несуществующую фирму, на счет которой с помощью Интернет-программы электронного управления денежными
средствами перечислили более 400 тысяч гривен.
Злоумышленники осуществили несанкционированный вход в
систему Интернет-банкинг и сформировали электронное платежное
поручение на перевод денежных средств в сумме 402 тысячи гривен
на счет своей фирмы. В этот же день злоумышленник, на имя которого
была зарегистрирована фирма и открыт счет, получил наличными эти
деньги в одном из винницких отделений банка.
По данному факту следственным отделом милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Недавно
суд первой инстанции вынес одному из фигурантов дела наказание в
виде восьми лет лишения свободы. Судьбу двух других участников
этой преступной схемы еще будет решать суд.
Напомним, в апреле борцы за порядочность составили интернетбазу своих обидчиков – бабников, шантажистов и обманщиков, и даже
тех, кто некачественно ремонтирует сантехнику (Левый берег (http://
society.lb.ua/life/2012/12/08/181798_moshennika_ posadili_vosem_let.
html). – 2012. – 08.12).
***
З початку грудня на стаціонарні та мобільні телефони підприємців та керівників підприємств Івано-Франківської області надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представляючись
начальниками податкових інспекцій, намагаються шахрайськими
методами виманити гроші – повідомляють у Відділі взаємодії із
ЗМІ та громадськістю ДПС в області.
Зокрема, аферисти телефонують з номерів 093-797-07-22 або 093797-07-19 та звертаються з проханням привезти 5-6 тис. грн. до певного місця, гарантуючи не проведення перевірок тощо.
Державна податкова служба в області звертається до суб’єктів
господарювання з проханням бути пильними і не дозволяти аферистам вводити себе в оману.
У разі наявності інформації про подібні випадки шахрайства необхідно повідомляти відділ внутрішньої безпеки при ДПC в області за
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телефоном (0342) 77-19-15 (ДПС в області застерігає платників
податків від телефонних шахраїв (Івано-Франківська обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/modules.php?name=News
&file=article&sid=18247). – 2012. – 13.12).
***
Правонарушение лучше предупредить, чем устранять его
последствия, считает начальник отдела внутренней безопасности при ГНС в Луганской области Управления внутренней безопасности ГНС Украины Александр Фесько, говоря о профилактике
коррупции в налоговых органах Луганщины.
Он отметил, что за 11 месяцев текущего года сотрудниками отдела
получено и проверено 246 фактов о правонарушениях со стороны
работников налоговой службы области, в 182 случаях они нашли подтверждение.
Все работники, нарушившие действующее законодательство,
привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
В отношении специалистов налоговых органов, совершивших
должностные преступления, прокуратурой возбуждено 12 уголовных
дел. Материалы по 3 уголовным делам направлены в суд.
«К примеру, было рассмотрено уголовное дело, возбужденное в
отношении работника одной из инспекций области, – рассказал Александр Фесько. – Злоупотребляя служебным положением, он решил
отдохнуть по льготной путевке в санатории «Ай-Петри» за счет
одного из предприятий». Решением суда работник призван виновным
в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде штрафа
на сумму 1020 грн.
Кроме того, составлено и направлено в суд 7 протоколов об
административных правонарушениях, совершенных работниками
ГНС области.
В 6 случаях работники уволены со службы за нарушение требований Закона Украины «О мерах по предотвращению и противодействию коррупции».
«В текущем году по сравнению с прошлым количество
совершенных налоговиками правонарушений существенно сократилось. Это, в первую очередь, объясняется тем, что мы активно
проводим профилактическую работу, рассказываем людям, что
следует делать, чтобы не нарушать Закон. Хочу сказать, что наши
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усилия даром не пропали», – подчеркнул Александр Фесько (Иртаfax (http://irtafax.com.ua/news/2012/12/2012-12-07-50.html). – 2012.
– 07.12).
***
13 грудня близько 100 підприємців, що торгують на львівському
Привокзальному ринку, провели акцію протесту біля Львівської
міської ради.
Акція, яку підприємці проводили в той час, коли у Львівській
міськраді тривало сесійне засідання, була спричинена політикою
адміністрації ринку. Так, невдоволення торговельників викликало те,
що, окрім орендної плати, вони змушені платити адміністрації по 1
грн за кожен кілограм м’яса, який вони продають.
Зустріч з учасниками акції провів начальник департаменту «Адміністрація міського голови» Андрій Москаленко
(ZAXID.NET
(http://zaxid.net/home/showSingleNews.
d o?p i d p r i y e m t s i _ p r i v o k z a l n o go _ r i n k u _ p i k e t u v a l i _ l v i v s k u _
miskradu&objectId=1273103). – 2012. – 13.12).
***
У податкових органах Тернопільської області з метою попередження корупційних діянь і виявлення злочинів у сфері службової діяльності проведено 50 перевірок.
Про це повідомив начальник відділу внутрішньої безпеки при
ДПС у Тернопільській області УВБ ДПС України, полковник податкової міліції Олександр Малець.
За результатами перевірок, направлено 11 подань керівникам для
вжиття заходів реагування з усунення порушень. Також, за складеними чотирма адміністративними протоколами, чотирьох податківців
притягнуто до адміністративної відповідальності і звільнено з органів ДПС.
Крім цього, органи прокуратури стосовно працівників податкової
служби порушили вісім кримінальних справ, двох осіб притягнуто до
кримінальної відповідальності.
За словами Олександра Мальця, працівники відділу внутрішньої
безпеки провели 386 профілактично-роз’яснювальних заходів (ZIK
(http://zik.ua/ua/print/2012/12/14/384050). – 2012. – 14.12).
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ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий взял на личный контроль борьбу с
игорным бизнесом в регионе. Такое заявление он сделал 3 декабря, в
ходе своей пресс-конференции.
По его словам, на сегодняшний день зафиксирована активизация
игорного бизнеса. Контроль за активизацией игорного бизнеса будет
возлагаться, в том числе, на правоохранительные органы.
Руководитель области призвал представителей общественных
организаций, журналистов, граждан сообщать данные о работе
подобных заведений на «горячую линию».
Он акцентировал внимание на том, что все желающие работать
в запрещенной сфере – игорном бизнесе – никогда не смогут договориться о ее «легализации» в Донецкой области (КИД (http://zadonbass.
org/news/crime/message_59771). – 2012. – 03.12).
***
Впродовж 10 місяців п.р. податкові міліціонери викрили 73 злочини у сфері оподаткування, з них 66 – тяжкі та особливо тяжкі.
Закінчено провадження та направлено до суду кримінальні справи
стосовно 53 злочинів, у ході розслідування яких забезпечено погашення нанесених державі збитків на 2,3 млн.грн.
Податківці вилучили із незаконного обігу товарно-матеріальних
цінностей на суму 7,1 млн.грн. Виявлено та припинено діяльність
двох підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних
напоїв.
Також, попереджено 39 спроб необґрунтовано заявленого до відшкодування податку на додану вартість на 7,1 млн грн та припинено
діяльність одного «конвертаційного» центру.
Робота податкової міліції спрямована на тіньовий сектор та кримінальні оборудки з мінімізації податкових зобов’язань, а насамперед відшкодування завданих державі збитків / Джерело: ДПС в ІваноФранківській області (Коломия ВЕБ Портал (http://kolomyya.org/se/
sites/pb/48149/). – 2012. – 01.12).
***
Згідно з приписом Інспекції з питань захисту прав споживачів у Херсонській області, заборонено реалізацію на території
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Херсонської області партії консервів рибних «Кільки балтійські
обсмажені в томатному соусі», дата виготовлення 27.06.2012 року, в
жерстяних банках місткістю 230 г, виробник ПП «Сімор», м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1-а.
Причина заборони: невідповідність вимогам ГСТУ 16978-89 по
фізичним показникам масової частки складових частин (фактично
виявлено масову частку складових частин 64,8% замість нормативної
від 70,0–90,0 %, недовкладення склало 7,4 %), чим порушено статті 6
та 14 Закону України «Про захист прав споживачів».
У разі порушення припису, до суб’єкта підприємницької діяльності будуть застосовані заходи відповідно до статті 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та ст. 1882 Кодексу України про
адміністративні правопорушення («Дніпроград» (http://dniprograd.
org/ua/news/anons/14154 /). – 2012. – 04.12).
***
Подпольный цех, в котором в антисанитарных условиях производились полуфабрикаты, обнаружили на Винничине работники
милиции.
В складском помещении, расположенном на одной из улиц
города, на протяжении долгого времени работал подпольный
цех, где производились мясные полуфабрикаты. Его незаконная
деятельность была прервана сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономическими преступлениями и сотрудниками ветеринарной милиции. В это время в цеху
находились 10 работниц, у которых, как и ожидалось, не было
санитарных книжек.
В антисанитарных условиях они производили мясную продукцию. Документов, разрешающих производить пищевую продукцию, у предпринимателя, организовавшего подпольный цех, также
не оказалось.
Незаконные действия попадают под ст. 227 УК Украины
(умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной
продукции). За преступление полагается штраф в размере до 2
тысяч необлагаемых минимумов доходов, с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные
должности сроком до 3 лет (Телеграф (http://telegraf.com.ua/
ukraina/mestnyiy/na-vinnichine-obnaruzhili-podpolnyiy-tseh.html).
– 2012. – 03.12).
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***
Співробітники податкової міліції Вінницької області викрили
групу фірм, які сприяли ряду підприємств реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, загальна сума ухилень становить майже на 5 млн гривень.Про це повідомляє прес-служба управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області.
За повідомленням, у кримінальній схемі від замовника до виконавця окрім вінницьких фірм брали участь декілька й столичних із
ознаками фіктивності – через рахунки цих фірм здійснювалися операції з купівлі та продажу товарно-матеріальних цінностей (переважно паливно-мастильних матеріалів), які, втім, лише на папері й
провадилися.
Натомість начебто понесені при цьому витрати вносилися як до
податкових декларацій, так і до декларацій із ПДВ. Таким чином, зловмисники штучно нарощували податковий кредит (витрати, понесені
платником податків на придбання товарів, на суму яких дозволяється
зменшити суму оподатковуваного доходу) та валові витрати.
За результатами призначеної перевірки та проведених слідчооперативних заходів встановлено неспростовні докази вини директора підприємств, що сприяли приховуванню мільйонних сум коштів
від оподаткування.
Слідчими податкової міліції йому інкримінується ухилення від
сплати податків в особливо великих розмірах – ст. 212 Кримінального
кодексу України. Сума ухилення становить близько 5 мільйонів гривень.
Наразі триває слідство. Вживаються заходи по відшкодуванню
завданих державі збитків (ВИННИЦА.info (http://www.vinnitsa.
info/news/vinnitski-biznesmeni-nakupili-virtualnogo-palnogo-na-5milyoniv.html). – 2012. – 03.12).
***
Приватні охоронні структури на Волині іноді протизаконно
залучають до охоронної діяльності громадян, які мають не погашену чи не зняту у встановленому законом порядку судимість.
Про це стало відомо під час перевірки дотримання законодавства
приватними охоронними структурами на Волині, повідомили у прокуратурі області.
Окрім цього, на посади охоронників за трудовими договорами
приймаються працівники, які не мають належної підготовки та відповідної кваліфікації.
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Інколи фірми не мають інформації про стан здоров’я своїх працівників та перебування їх на обліку в органах охорони здоров’я.
Інколи охоронники на роботі не мали на собі знаків належності до
конкретної охоронної фірми та відповідних посвідчень працівників.
Прокуратура області виявила непоодинокі порушення у роботі
Сектору дозвільної системи ліцензування та державного охоронного
нагляду Управління громадської безпеки УМВС України в області.
Посадові особи Сектору не завжди належно контролюють дотримання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг з охорони власності та громадян та несвоєчасно вживають заходів реагування на виявлені порушення в діяльності ліцензіатів, кажуть у прокуратурі.
За наслідками перевірок додержання в області законодавства про охоронну діяльність органи прокуратури внесли 13 подань
(ВолиньPost
(http://www.volynpost.com/news/9389-v-ohoronnyhfirmah-volyni-nezakonno-pracyuyut-zeky-prokuratura). – 2012. – 03.12).
***
В этом году в области было обнаружено 5493 неоформленных
должным образом работников. Это на 3 % больше чем за 11 месяцев прошлого года. После проверок работодатели оформили трудовые
соглашения с 4405 такими гражданами. Таким образом, в бюджет дополнительно поступило 823 тыс. грн. налога на доходы физических лиц.
«Хозяева не всегда осознают всей ответственности за нарушение
действующего законодательства и негативных последствий, как для
себя, так и для каждого наемного гражданина», – отметил начальник
управления налогообложения физических лиц ГНС в Херсонской
области Валерий Шмурянов.
С начала года 1663 херсонца, которые проводили деятельность без
регистрации, учтены как частные предприниматели. Вместе они уже
заплатили 244 тыс. грн. налогов, а это сказалось на росте поступлений
в бюджет. В результате чего, за 11 месяцев 2012 года, от принятых мер
по легализации наемного труда в бюджет дополнительно поступило
1,07 млн грн налога на доходы физических лиц (Сайт города Херсона
(http://www.0552.com.ua/news/225209). – 2012. – 07.12).
***
В марте текущего года Свердловским городским судом было
рассмотрено уголовное дело, возбужденное по факту создания
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фиктивного субъекта предпринимательской деятельности
и завладения чужим имуществом путем злоупотребления
служебным положением в особо крупных размерах директором
одного из предприятий Луганского региона.
В судебном заседании было установлено, что указанный гражданин с целью получения денежного вознаграждения зарегистрировал на свое имя без цели осуществления предпринимательской деятельности ООО «Консалтинговая фирма», а также действуя по указанию неустановленного лица совершил посягательство на завладение чужим имуществом в с особо крупных размерах, то есть
государственных средств в виде возмещения НДС на расчетный
счет РБК «Олимп», на должность директора которого был назначен с
использованием фальсифицированных документов за денежное вознаграждение в сумме 1500 грн.
По результатам судебного рассмотрения уголовного дела подставной владелец фирмы был приговорен к 5 годам лишения свободы
без права занимать должности, связанные с административнохозяйственными и организационно-распорядительными работами на 2 года и конфискацией в доход государства его имущества
(City News (http://www.citynews.net.ua/news/23054-v-luganskoyoblasti-predprinimatel-zarabotavshiy-1500-griven-na-registraciipodstavnoy-firmy-poluchil-5-let-tyurmy-i-konfi skaciyu-imuschestva.
html). – 2012. – 07.12).
***
Начальник отдела налогового контроля физических лиц управления налогообложения физических лиц ГНИ в Жовтневом районе
г. Луганска Александра Толстошеева сообщает, что в Жовтневом
районе Луганска 14 предприятий начисляют заработную плату
ниже минимального уровня. Таким образом, 75 наемных работников не получают надлежащей социальной защиты, а бюджет
теряет сумму налога на доходы физических лиц».
Толстошеева также говорит, что всего в налоговую милицию в
текущем году были переданы материалы проверок по 12 предприятиям, которые нарушили законодательство об оплате труда. В результате проведенной работы 11 субъектов хозяйственной деятельности
повысили уровень выплаты заработной платы своим работникам, в
результате чего в бюджет поступило 4,2 тыс. гривен налога на доходы
физических лиц.
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«Такие предприятия Жовтневого района, как ООО «Бахмутский шлях» и ЧП «Медресурсы», используя несовершенство
законодательных актов, длительное время выплачивают заработную плату своим работникам не в полном объеме, минимизируя свои
налоговые обязательства», – сообщила Александра Васильевна (Трибун (http://tribun.com.ua/7044). – 2012. – 08.12).
***
Податківці Волині виявили сумнівних фінансових операцій
майже на 600 мільйонів гривень
Із початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій на
Волині внесено 34 комерційні оборудки на суму 586,2 мільйона гривень. За ними простежуються намір певних бізнес-структур легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом, – поінформували у відділі
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС
у Волинській області.
Після ґрунтовного вивчення усіх обставин здійснення цих фінансових операцій, податкові ревізори задокументували 18 фактів ймовірної легалізації доходів, здобутих злочинних шляхом, у 16 випадках – ознаки злочинів, що передують відмиванню доходів та 12 фактів, що потенційно свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Усі напрацювання відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській
області передані до правоохоронних структур.
Відтак, правоохоронці порушили 4 кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів, викрили 10 злочинів, що передують легалізації доходів і виявили 12 фактів ухилення від сплати
податків в особливо великих розмірах.
Окрім того, вивчивши дані 7 аналітичних матеріалів підрозділу,
податкові міліціонери розпочали збір доказової бази щодо вчинених
протиправних дій.
Із моменту вступу у дію нового Кримінально-процесуального
кодексу України, за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області податкова міліція розпочала 3 досудові розслідування у кримінальних провадженнях. У цих матеріалах йдеться про ймовірне ухилення від сплати
податків в особливо великих розмірах / Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області (ДПС у Волинській області
(http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78950.html ). – 2012. – 11.12).
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***
З початку року співробітниками податкової міліції ДПС у
Донецькій області викрита незаконна діяльність 10-ти підпільних виробництв фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та
підпільної фабрики по виробництву тютюнових виробів. З незаконного обігу вилучено більше 185 тонн тіньового спирту, 460 тис.
літрів фальсифікованої алкогольної продукції, 1,5 млн пачок тютюнових виробів. Робота в цьому напрямі триває (ДПС у Донецькій
області (http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78954.html). –
2012. – 11.12).
***
На Луганщині податківці вивели з «тіні» 112 млн. грн. «конвертних» доходів. Про це заявив голова Державної податкової
служби у Луганській області Олександр Антіпов.
«Щодня наші фахівці, – зазначив він, – виявляють факти порушень податкового законодавства – суб’єкти господарювання часто
використовують невраховані кошти, ведуть подвійну бухгалтерію,
виплачують зарплату в» конвертах».
У цілому поточного року з питань виплати заробітної плати
перевірено 373 суб’єкта господарювання, в т. ч. 230 – юридичних та 143 – фізичних осіб-підприємців. Порушення виявлені в
усіх перевірках / ДПС у Луганській області (ДПС у Луганській
області (http://lg.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79068.html). –
2012. – 11.12).
***
За результами проведених оперативно-розшукових заходів за
10 місяців 2012 року податковою міліцією Миколаївщини виявлено
61 злочин, серед яких 54, або 88,5%, складають тяжкі і особливо
тяжкі злочини.
З початку року попереджено 40 фактів необгрунтованих заяв
до відшкодування податку на додану вартість на загальну суму
18,3 млн гривень.
Виявлено 33 підприємства з ознаками фіктивності, припинена
діяльність 4-х конвертаційних центрів, 5-ти підпільних цехів, більшість з яких з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв
(ДПС у Миколаївській області (http://mk.sts.gov.ua/media-ark/localnews/79045.html). – 2012. – 11.12).
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***
На Одещині податківці залучили до державної реєстрації
1837 нелегальних підприємців. Це дало можливості додатково
сплатити до бюджету майже 500 000 гривень податку.
Крім того, з початку 2012 року податківці Одеського регіону виявили 2224 найманих особи, які працювали без укладання трудових
угод з роботодавцями без сплати податку.
В наслідок виявлених порушень, до бюджету було сплачено майже
1 мільйон гривень податку.
Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС в Одеській області (ДПС в Одеській області (http://
od.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79039.html). – 2012. – 11.12).
***
Співробітниками податкової міліції Херсонської області під
час перевірки одного із приватних підприємств з виробництва
меблів на Херсонщині виявлено ухилення від сплати податків в
особливо великих розмірах. Про це повідомляє Державна податкова служба у Херсонській області.
Фірма вже не один рік успішно продавала меблі не тільки в Україні, а й за її межами. Однак після отримання у 2011 році від іноземного
підприємства замовлення у розмірі 10 млн грн, херсонські підприємці
поділили гроші та в одній з банківських установ зняли їх готівкою.
Усе б нічого, однак про сплату 2,7 млн грн податків підприємці зовсім
забули.
Працівниками державної податкової міліції Херсонської області
зібрано беззаперечні докази злочинної діяльності посадових осіб
даного приватного підприємства та порушено кримінальну справу
за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Наразі справа перебуває на розгляді в суді (ХЕРСОН.ГРОМАДА.ІНІЦІАТИВА (http://www.hgi.org.
ua/?ch=shownew&newnum=1995). – 2012. – 11.12).
***
З початку року податковою службою Тернопільської області
виявлено 542 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 324 громадянами роботодавці уклали трудові договори,
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114 громадян залучено до державної реєстрації підприємницької
діяльності.
Для прикладу, при перевірці одного із підприємств Кременеччини, що займається виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, встановлено використання праці десяти громадян без укладення
трудових договорів та виплату 40 тис. грн. «прихованої» заробітної
плати. Крім цього на підприємстві не утримували та не сплачували до
бюджету податку з виплачених впродовж 2011–2012 років доходів працівникам, а також не подавали окрему податкову звітність. Загалом за
результатами перевірки додатково нараховано 9 тис. грн. податків та
штрафних санкцій (Новинний портал «Погляд» (http://poglyad.te.ua/
podii/u-ternopoli-lyudej-vyvodyat-z-tini/). – 2012. – 12.12).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Бізнес-спільнота України має велику надію, що зміни у законодавстві про прокурорську діяльність, які днями вступили в дію,
мінімізують втручання правоохоронних органів у діяльність реального сектору. Таке сподівання висловив президент УСПП, народний
депутат України Анатолій Кінах.
За його словами, при УСПП створена експертна рада з питань корпоративної безпеки, до якої входять представники РНБОУ, Генеральної прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Національноправової академії, експерти тощо. Її діяльність спрямована на захист
прав та інтересів власника та інвестора, в тому числі від втручання в
його роботу чисельних перевіряючих.
УСПП, зокрема, вдалося запобігти рейдерському захопленню та
доведенню до штучного банкрутства підприємства «Пресмаш» і «Південна інвестиційна компанія», захистити компанію «Вікоіл ЛТД» від
незаконних дій їх несумлінних партнерів, а підприємства «Букрос»
і «Олнайт» від протиправних дій правоохоронних органів. «Це, на
жаль, непоодинокі випадки, які дуже негативно відображаються на
роботі бізнесу. Адже інвестори нам вже прямим текстом кажуть про
те, що вони в змозі адаптуватися до високих ставок податків в Україні,
пройти усі дозвільні процедури. Головною проблемою для них нині є
низький рівень корпоративної безпеки, захисту їх законних прав та
інтересів», – резюмує А. Кінах (Сайт УСПП http://www.uspp.org.ua/
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news/3121.nadmirne-vtruchannya-v-biznes-pravookhoronciv-ma-butipripineno.htm). – 2012. – 03.12).
***
За 6 місяців Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва опрацьовано більше тисячі проектів регуляторних актів. Про це 5 грудня на брифінгу в Будинку
Уряду розповів Голова Державної служби з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський.
«На сьогоднішньому засіданні Уряду був заслуханий звіт про
діяльність Служби і робота була визнана задовільною, хоча і з певними зауваженнями», – зазначив він.
Розповідаючи про діяльність Служби, Михайло Бродський повідомив, що Держпідприємництво очікує на прийняття Верховною
Радою у другому читанні закону, який дасть можливість аналізувати
проекти регуляторних актів органів місцевого самоврядування, що
позитивно вплине на їх якість.
Держпідприємництво працює над скороченням кількості документів дозвільного характеру. Службою підготовлені пропозиції щодо
скасування близько 30 з них. У разі їх схвалення у Переліку документів дозвільного характеру залишиться 83 з 144-х. На регіональному
рівні забезпечено перехід до принципу «єдиного вікна» для видачі
дозвільних документів. На сьогодні по Україні їх кількість становить
681 одиницю.
«На наступний рік податок на прибуток зменшується і буде вже
19 %»,– сказав Михайло Бродський (Урядовий портал (http://www.
kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245853729). – 2012. – 05.12).
***
Під час засідання Уряду Голова Держпідприємництва Михайло
Бродський доповів про результати діяльності Державної служби
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
за період, починаючи з моменту її створення.
«Ми захищаємо бізнес. На усіх засіданнях Уряду та робочих
нарадах продовжуємо відстоювати позицію щодо кредитування та
доступу до дешевих грошей», – заявив Михайло Бродський під час
брифінгу.
Голова відомства звернувся до підприємців із закликом наполегливіше працювати з банками в умовах світової кризи, яка впли32
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ває на діяльність підприємців. І, в першу чергу, щодо реструктуризації кредитів, які є. По-друге, варто більше уваги приділяти своїй
роботі в офісах, роботі з постачальниками, покупцями, контрагентами, оскільки це дасть можливість полегшити умови ведення бізнесу сьогодні.
Також Михайло Бродський зазначив, що у наступному році податок на прибуток зменшиться. Він становитиме 19 %. А з 2014 року
передбачається зменшення ПДВ на 3 % та зменшення податку на прибуток до 16 % для легальних підприємців.
Також Голова Служби наголосив: «Податковий борг можна відтерміновувати до одного поточного року». Коментуючи прийнятий
Мінфіном відповідний документ, чиновник пояснив, що в поточному
році правом відтермінування боргу можна буде скористатися тільки
до 1 січня 2013 року, а вже з січня цю можливість можна буде отримати на весь 2013 рік.
Окрім того, Держпідприємництво очікує на прийняття Верховною Радою у другому читанні закону, який дасть Службі можливість
аналізувати проекти регуляторних актів органів місцевого самоврядування, – це позитивно вплине на їх якість.
«Звертайтеся до нас. Ми будемо захищати бізнес – це наша робота»,
– звернувся Михайло Бродський до підприємців (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245855130).
–
2012. – 06.12).
***
С 1 декабря вступил в силу Закон «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины по вопросам
усовершенствования деятельности прокуратуры». Об этом
сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно
изменениям,
остановка
предпринимательской
деятельности по инициативе прокурора может быть осуществлена
только по результатам состязательного судебного разбирательства.
Участие в отношениях между прокурором и субъектом
предпринимательской деятельности такого субъекта как суд позволит
уменьшить влияние органов прокуратуры на ведение хозяйственной
деятельности.
Президент Украины неоднократно отмечал необходимость
минимизировать давление правоохранительных органов на
предпринимателей, а потому положения этого закона имеют важное
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значение для реализации инициатив главы государства и получения
положительных экономических результатов.
Кроме того, закон лишает прокуратуру права вносить
предписания и протесты, принятие которых требовало от физических
и юридических лиц безусловного и безотлагательного выполнения
требований прокурора.
С 1 декабря внесение акта прокурорского реагирования больше не
будет означать автоматической остановки или прекращения действия
нормативно-правового акта, разрешительных документов, остановки
выполнения работ или предоставления услуг и не возлагать на лицо
дополнительных обязанностей, которые оно должно немедленно
исполнить.
Важным нововведением нового закона также является положение,
которое предусматривает, что реагирование на обращения
физических и юридических лиц может осуществляться только
после их предварительного рассмотрения компетентными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления или
же непринятия ими в установленные сроки решений по этим
вопросам. Такой подход существенно снизит уровень вмешательства
прокуратуры в предпринимательскую деятельность, в частности
в тех сферах, надзор за законностью которой осуществляют другие
контролирующие органы.
Будет ограничена и возможность органов прокуратуры
инициировать пересмотр судебных решений по нововыявленным
обстоятельствам (Уменьшается влияние прокуратуры на бизнес //
«Херсонские Вести» (http://www.visti.ks.ua/novosti/v-ukraine/4655umenshaetsya-vliyanie-prokuratury-na-biznes.html). – 2012. – 02.12).
***
У Криму реалізується наймасштабніший на території
країн СНД проект міжнародної технічної допомоги у сфері
туризму. Про це повідомив заступник Голови Ради міністрів
Криму Георгій Псарьов в ході Київського Міжнародного Туристичного Форуму.
Зокрема, йдеться про проект Європейського Союзу «Диверсифікація і підтримка туристичного сектора Криму». «Крим отримав безпрецедентну фінансову та експертну підтримку з боку Євросоюзу на
розвиток і реформування рекреаційного комплексу Криму. З 12 мільйонів євро, що виділяються ЄС на економічний розвиток Криму і
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Севастополя, 5 мільйонів спрямовано на реалізацію проекту з розвитку туристичної галузі», – зазначив Георгій Псарьов.
Замглави кримського уряду підкреслив, що реалізація подібного
проекту свідчить про високу увагу до Криму з боку Європейського
Союзу.
З метою успішної реалізації проекту Георгій Псарьов запропонував створити в Криму штаб-квартиру українського представництва
WTO.
Довідково
Проект «Диверсифікація і підтримка туристичного сектора
Криму» буде реалізовуватися протягом трьох років. У повному обсязі
проект почне працювати в 2013 році.
Техзавдання проекту включає інституційний розвиток, зміцнення взаємозв’язків інституційних структур рекреаційного комплексу, поліпшення взаємодії між бізнесом і владою в питаннях
туризму, поліпшення якості сервісу, підтримка історичного, природного, подієвого та інших видів туризму (Рада міністрів АРК (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245844889&cat_
id=244277216). – 2012. – 03.12).
***
У Податковій міліції розробили пам’ятку для боротьби з шахраями: податкова міліція ДПС України розробила пам’ятку, яка описує її повноваження, розбиті на два умовні блоки: контроль доходів
державного бюджету та контроль витрат державного бюджету.
«Цю пам’ятку ми адресуємо, насамперед, представникам малого
та середнього бізнесу. Саме вони останнім часом стали стикатися з
випадками зухвалого шахрайства, коли до них під виглядом працівників правоохоронних органів приходять різні пройдисвіту та вимагають хабаря», – говориться в офіційному повідомленні податкової
міліції.
За словами податкової міліції України, сьогодні увага цього правоохоронного органу прикута виключено до сегменту великого бізнесу, а перевірки підприємств малого та середнього бізнесу було заборонено ще на початку року.
«Маючи на руках цю пам’ятку, підприємці точно знатимуть про
компетенції та повноваження працівників податкової міліції. І ми просимо негайно звертатися до правоохоронних органів у випадку будьяких ознак шахрайських дій», – йдеться у заяві податкової міліції.
35

Стосунки бізнесу та влади

Нагадаємо, у лютому 2012 року податкова міліція України заборонила використання захисних масок під час проведення спеціальних
заходів.
Податкова міліція України – це спеціальний підрозділ, який є
інструментом держави у боротьбі з податковими та фінансовими правопорушеннями.
За 10 місяців 2012 року завдяки роботі податкової міліції до
державного бюджету України було спрямовано 3,4 мільярди гривень (Мукачево.net (http://www.mukachevo.net/ua/News/view/66580У-Податковій-міліції-розробили-пам-ятку-для-боротьби-зшахраями). – 2012. –10.12).
***
Подразделения Государственной службы охраны при МВД
Украины Закарпатской области во взаимодействии с городскими и
районными отделами УМВД усиливают профилактические меры
по предупреждению противоправным посягательством на учреждения торговли ювелирными изделиями и ломбарды.
Правоохранители отмечают владельцам указанных торговых
заведений на необходимость усиления технической укрепленности,
установки систем видеонаблюдения и охранной сигнализации их
помещений.
Обеспокоенность милицейских структур вызывает увеличение
количества нападений на ломбарды и ювелирные магазины. Нападения на объекты осуществляются с применением силы и оружия,
при этом правонарушители проявляют дерзость, чрезмерную агрессию, особую жестокость и хладнокровие (Интернет-издание UAReporter.com (http://ua-reporter.com/novosti/126996). – 2012. – 05.12).
***
Калуські підприємства з початку року ліквідували півторамільйонну заборгованість із виплати заробітної плати.
Більше десятка калуських суб’єктів господарської діяльності
в цьому році допустили заборгованість по виплаті заробітної плати
своїм працівникам.
Таким підприємствам приділяється особлива увага з боку місцевих органів виконавчої влади. Створено міську та районну комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, до
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складу яких входять податківці. Щомісяця сюди запрошують керівників підприємств з метою виявлення та вивчення можливих шляхів
ліквідації заборгованості.
Завдяки співпраці з органами виконавчої влади з початку
2012 року 13 калуських суб’єктів господарської діяльності ліквідували заборгованість із заробітної плати на загальну суму півтора мільйона гривень (ДПС в Івано-Франківській області (http://if.sts.gov.ua/
media-ark/local-news/78962.html). – 2012. – 11.12).
***
На сегодняшний день приоритетными среди прочих важных
вопросов для Донецкого областного совета являются развитие
местного самоуправления, а также поддержка малого и среднего
бизнеса.
Об этом свидетельствует областная итоговя конференция: «О
результатах проведения общественной экспертизы нормативноправовых актов органов местного самоуправления Донецкой области
и ликвидации административных барьеров на пути развития малого
и среднего бизнеса».
Проект «Участие бизнес-ассоциаций городов Донецкой области
в процессе дерегуляции хозяйственной деятельности» проводился в
течение шести месяцев 2012 года в 5 городах Донецкой области: Артемовске, Горловке, Дружковке, Краматорске и Макеевке донецкими
общественными организациями «Взаємодія» (председателем которой является Татьяна Шашкова) и «Агентством развития местного
самоуправления» (его возглавляет Валерий Кочуев при финансовой
поддержке GIZ (Немецкого общества международного сотрудничества) в партнерстве с ГУЭ Донецкой ОГА).
Цель данного проекта — помочь органам местного самоуправления в создании на территории своих городов регуляторной среды, максимально способствующей развитию и росту эффективности местной
экономики, повышению ее инвестиционной привлекательности. Все
мероприятия проекта проводились совместными усилиями работников органов местного самоуправления, независимых экспертов при
участии предпринимателей.
В ходе реализации проекта группой независимых экспертов было
проведено изучение и содержательный анализ местных нормативноправовых актов, непосредственно влияющих на состояние и развитие
предпринимательства, и разработаны предложения, направленные
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на ликвидацию избыточного, непредусмотренного законодательством Украины регулирования хозяйственной деятельности и
административных барьеров, искусственно ограничивающих права и
инициативу граждан.
Были оценены 42 нормативно-правовых акта по наиболее
актуальным для бизнес-сообщества вопросам, в частности, по передаче земли и коммунальной недвижимости в аренду, установлению
ставок местных сборов и налогов, переводу жилых помещений в
нежилые для ведения бизнеса. Эксперты предложили 19 из них отменить как устаревшие или несоответствующие законодательным нормам, а в 21 документ – внести дополнения и изменения.
Результаты общественной экспертизы обсуждались на круглых
столах со специалистами органов местной власти, представителями
предприятий и служб, разработчиков вышеуказанных нормативноправовых актов, общественности и освещались в местных средствах
массовой информации.
Стоит акцентировать внимание на том, что результаты общественной экспертизы на местном уровне выявили основные недостатки
в нормативно-правовом регулировании, которые мешают осуществлять регуляторную политику и идут в противоречие с требованиями,
изложенными в программных документах правительства Украины в
вопросах активизации реформ в сферах дерегуляции, развития предпринимательства и предоставления административных услуг (Донецька обласна рада (http://www.sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=04.01
&iface=Public&cmd=shownews&args=id:2111). – 2012. – 13.12).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ
У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Податківці і громадськість обговорюють Програму лібералізації державної податкової політики на 2013 – 2014 роки (http://
monitor.cn.ua/ua/politics/9656). Протягом останнього місяця від платників податків надходять пропозиції щодо реформування податкової політики. Після узагальнення та систематизації вони будуть узяті
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за основу Програми лібералізації державної податкової політики на
2013–2014 роки, яку ДПС України розробляє на виконання доручення
Президента України.
У цьому документі буде відображено комплекс найактуальніших
та найзатребуваніших бізнесом інновацій у вітчизняній практиці оподаткування. Програма лібералізації формується за принципом паритету інтересів держави та бізнесу і стане спільною «дорожньою картою», керуючися якою обидві сторони стабільно працюватимуть протягом наступних двох років.
Для того щоб програма відповідала потребам і очікуванням бізнесу ДПІ у м. Чернігові проводить зустрічі з представниками підприємств, організацій міста. Мета таких заходів – почути кожного.
З початку року проведено – 24 засідання «круглого столу», 40 інших
заходів, а саме зустрічі, конференції, семінари.
Підприємці також мають змогу надавати свої пропозиції через
єдиний веб-портал ДПС України, спеціальні скриньки у приміщенні
податкової інспекції, соціальні мережі, електронною поштою.
Чого ж хочуть учорашні візаві й сьогоднішні партнери податкової? Суб’єкти господарювання розраховують на зниження ставок і
зменшення кількості податків, спрощення системи розрахунку і адміністрування податків, удосконалення законодавчої бази.
Уже найближчим часом для полегшення життя бізнесу буде запроваджено такі інновації у процесі адміністрування податків:
– спрощення порядку реєстрації платників ПДВ за рахунок впровадження електронної форми реєстрації;
– електронні податкові перевірки;
– електронний кабінет платника податків, через який надаватимуться дистанційні податкові послуги у режимі реального часу;
– спрощення податкової звітності і подальша гармонізація податкового та бухгалтерського обліку.
Звичайно, межі вдосконалення безмежні, але попередній аналіз пропозицій громадськості та висновків фахівців продемонстрував, що очікування бізнесу переважно збігаються з планами уряду та
податкової служби. «Це тішить. Неможливо приймати будь-які зміни
до Податкового кодексу України без обговорення з бізнесом, громадськістю. Це надважливо, щоб ті новації, які ми пропонуємо, відображали їх думку», – вважає Олександр Клименко. Він висловив сподівання, що Програма лібералізації дасть змогу врегулювати актуальні питання податкового законодавства, а тим, хто долучився до її
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обговорення, – пишатися, що саме їхні ініціативи використано у
Податковому кодексі України (Чернігівський монітор (http://monitor.
cn.ua/ua/politics/9656). – 2012. – 10.12).
***
Бізнес та громадськість Волині надали більше півсотні пропозицій щодо лібералізації податкового законодавства. Волиняни
розраховують на зниження ставок та зменшення кількості податків,
вдосконалення податкового законодавства і спрощення процедури
розрахунків з бюджетом.
Про це свідчать результати обговорення пропозицій до Програми
лібералізації державної податкової політики на Волині. Найбільш
слушні пропозиції фахівці державної податкової служби у Волинській області ретельно проаналізували і надали на розгляд Громадської ради при ДПС України.
Чимало актуальних пропозицій, які надійшли від волинського
бізнесу, стосуються подальшого реформування податкової політики.
«Представники волинського бізнесу надіслали слушні зауваження, тим самим висловлюючи своє позитивне ставлення до розробки Програми лібералізації державної податкової політики в нашій
країні, – розповіла заступник голови ДПС у Волинській області
Інна Степанюк, – адже основним завданням цього важливого документа, який створюється спільними зусиллями громадськості, податківців та Уряду, є створення справді європейських та зручних умов
для нашого національного підприємництва на подальші кілька років.
Тому нам важлива думка нашого малого бізнесу, який поповнює місцевий бюджет, створює нові робочі місця для жителів краю, а ще ми
хочемо спільно ліквідувати ті перешкоди, які заважають успішно
здійснювати підприємницьку діяльність.»
Довідково: щоб представники волинського бізнесу могли ініціювати власні законодавчі зміни щодо вдосконалення системи оподаткування, у дев’яти Центрах обслуговування платників податків, які
діють при кожній податковій інспекції Волині, були встановлені спеціальні скриньки для письмових пропозицій і зауважень платників
податків. Висловити свою думку можна було і через єдиний веб- портал ДПС України та за допомогою електронної пошти / Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78314.html). –
2012. – 04.12).
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***
Президент ВААП Игорь Шкиря обратился к Премьерминистру Украины с письмом, в котором выразил категорическую
позицию против введения экологического налога.
В своем письме Игорь Шкиря отметил, что экологический
налог за утилизацию транспортных средств и корректирующие
коэффициенты не соответствуют сути и названии этого налога, ведь
его размер должен быть, по крайней мере, взаимосвязан с фактическим размером расходов, которые необходимы именно для утилизации
транспортных средств. Президент ВААП предостерегает – введение
экологического налога за утилизацию автобусов и грузовых автомобилей приведет к уничтожению украинских автомобильных перевозчиков и нивелирует усилия по обновлению транспортного парка.
«Исходя из изложенного, Всеукраинская общественная организация» Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков»
выражает категорическую позицию против введения экологического
налога. ВААП считает необходимым снять с рассмотрения законопроект № 11260 от 27 сентября 2012 года или его доработать с подробными
экономическими расчетами», – отметил в своем обращении президент
ВОО ВААП Игорь Шкиря (УРА-Информ (http://ura-inform.com/ru/
economics/2012/12/04/vaap-vystupila-protiv-vvedenija-utilizatsionnogosbora-na-transportnye-sredstva). – 2012. – 04.12).
***
В стенах Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства собрались представители бизнеса и власти для того, чтобы обсудить законопроект
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно введения сбора с производителей и импортеров упаковки и товаров в упаковке для развития переработки твердых бытовых отходов» (реестр.
№11402 от 06.11.2012 г.).
На обсуждении в зале заседаний присутствовало 18 представителей отечественного бизнеса, два соавтора законопроекта в лице Алексеевеца Ивана и Коптина Евгения, а также заместитель главы Госкомпредпринимательства Потимков Александр.
В ходе рассмотрения законопроекта представители бизнеса
высказали свое мнение, оценив законопроект негативно.
«Этот законопроект нельзя отправлять на рассмотрение в Раду. Он скрывает под собой двойные налоги – налоги для
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производителей упаковки и налоги для производителей содержимого
упаковок. От этого возрастет себестоимость продукции и ее розничная цена. Никто от этого не выиграет», – заявил представитель бизнеса Владимир Светов.
Первый заместитель главы Государственной службы
Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Александр Потимков, в свою очередь, добавил, что
представленный законопроект требует корректировок и дополнений. В связи с этим, протокол о ходе обсуждения законопроекта законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно введения сбора с производителей и импортеров упаковки и
товаров в упаковке для развития переработки твердых бытовых отходов» (реестр. № 11402 от 06.11.2012 г.) будет направлен в Подкомитет
ВР по вопросам государственной безопасности (Обозреватель (http://
finance.obozrevatel.com/trends/78215-predprinimateli-raskritikovalizakonoproekt-o-nalogooblozhenii.htm). – 2012. – 04.12).
***
Бизнес и общественность Донбасса не безразличны к проблемам налогообложения. Об этом свидетельствует количество
предложений, которое поступило в ГНС в Донецкой области в
рамках формирования Программы либерализации государственной налоговой политики на 2013–2014 годы, информирует прессслужба ГНС в Донецкой области.
«Этот документ будет отображать комплекс наиболее актуальных и
затребованных бизнесом инноваций в отечественной практике налогообложения. Особое внимание уделяется мнению малого и среднего бизнеса, в том числе в малых городах и на депрессивных территориях. В
частности, от предпринимательских кругов и общественности городов
Шахтерск, Амвросиевка, Торез, Снежное, во время проведения «круглого» стола председателем ГНС в Донецкой области Вадимом Бондаренко, поступило 10 предложений. Всего в ГНС в Донецкой области
поступило более чем 100 предложений», – говорится в сообщении.
Исходя из предложений, бизнес рассчитывает на снижения ставок
и уменьшения количества налогов, упрощения расчета и администрирования налогов, совершенствования законодательной базы.
Выразить свое виденье необходимых налоговых изменений
можно также через веб-сайт ГНС в Донецкой области, веб-портал
ГНСУ, электронную почту и социальные сети.
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Программу либерализации государственной налоговой политики
до 2014 года ГНСУ разрабатывает на выполнение поручения Президента Украины. Основным заданием Программы является создание
комфортных и удобных условий для бизнеса, в частности в администрировании налогов. При этом предусматривается увеличение
налоговых сборов за счет детенизации экономики (progorod (http://
progorod.info/story/73548). – 2012. – 03.12).
***
Податківці вдячні громадськості Буковини за слушні пропозиції
щодо лібералізації податкової системи. Більше місяця податківці
Чернівецької області обговорювали та збирали пропозиції до «Програми лібералізації державної податкової політики до 2014 року».
Понад чотири десятки платників з різних куточків регіону надіслали
слушні пропозиції, зауваження і побажання для врегулювання проблемних питань, які мають місце в процесі адміністрування податків
та створення більш сприятливих умов для ведення в країні підприємницької діяльності.
Найбільш активними в цьому процесі були представники бізнесу
та громадськості регіону, які під час проведення податківцями засідань за «круглим столом», зустрічей з платниками, громадських слухань та письмово висловлювали свої побажання.
Більшість платників пропонували змінювати діюче податкове
законодавство до початку наступного бюджетного року, а не протягом усього року і до запровадження новацій підходити з усією відповідальністю. Завчасно розробляти нові бланки звітності, форми, порядок їх заповнення та методичні рекомендації.
Слушними були також пропозиції щодо удосконалення спрощеної
системи оподаткування, порядку проведення перевірок та зменшення
розміру деяких штрафних санкцій.
Бізнесмени, які здійснюють діяльність у віддалених сільських
районах та проводять готівкові розрахунки з використанням КОРО та
РК пропонували відтермінувати до 1 січня 2015 року початок «електронізації» у зв’язку з обмеженим доступом до мережі Інтернет та
переглянути вартість ліцензії на придбання алкогольних напоїв і
тютюнових виробів – пропорційно до чисельності населення (обласний центр, районний центр, село).
Також підприємці пропонували визначити категорію «сімейний
бізнес» для родичів першого ступеня споріднення.
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Податківці ретельно всі пропозиції проаналізували, узагальнили
та надіслали на опрацювання до Державної податкової служби України / Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Чернівецькій
області (ДПС у Чернівецькій області (http://cv.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/78779.html). – 2012. – 07.12).
***
Буковинські підприємці атакують державних реєстраторів.
Річ в тім, що з першого січня почнуть діяти нові коди видів економічної діяльності (КВЕД).
А старий класифікатор, згідно з яким буковинські суб’єкти господарської діяльності працювали більше шести років, буде скасований
31 грудня 2012 року.
Штрафних санкцій за невчасно змінений код не має. Але з початком нового року зі старими КВЕДами виникнуть проблеми з податковою, підприємці не зможуть звітуватися. Старий КВЕД електронна
система просто не прийме.
Згідно правил цілий 2012 рік був даний підприємцям, щоб поміняти старий КВЕД на новий. Але більшість бізнесменів згадали про
це лише у грудні.
Відтак у кабінетів державних реєстраторів – знову черги.
– Майже половина з усіх чернівецьких підприємців вже обміняли
коди видів діяльності. Але ще залишилося дуже багато людей, тому
ми прийняли рішення проводити прийом за попереднім записом. У
нас працює п’ять реєстраторів. Але фізично неможливо прийняти
кілька тисяч фізичних осіб – «спрощенців», які у грудні згадали, що
з нового року старі коди вже не діятимуть. Штрафних санкцій немає.
Поміняти код можна і у січні, – сказала Зоя ЛЄСКОВА, начальник відділу державної реєстрації Чернівецької міської ради.
Як вирішити проблему, що склалася, наразі не знає ніхто.
– На сьогодні нереально поміняти коди всім підприємцям до кінця
грудня. Оскільки лише 40 відсотків здійснили цю процедуру. А в Чернівцях зареєстровано майже 30 тисяч фізичних осіб-приватних підприємців.
Тому, вважаємо, потрібно або продовжити термін обміну старих кодів на
нові або бодай розробити програму, яка полегшить роботу реєстраторів,
– вважає Наталя БАЛЬОН, начальник відділу масово-роз’яснювальної
роботи та звернеь громадян ДПІ у м. Чернівці (Молодий буковинець
(http://molbuk.ua/chernovtsy_news/52692-bukovinsk-pdpriyemc-atakuyutderzhavnih-reyestratorv.html). – 2012. – 07.12).
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***
Під час різних заходів, які проводять податківці, а також на
скриньки центрів обслуговування ДПІ надійшло більше 70 пропозицій платників податків щодо формування Програми лібералізації державної податкової політики на 2013–2014 роки. Як відомо,
кампанія щодо збору та узагальнення пропозицій проводиться на
виконання доручення Президента України В.Ф.Януковича, наданого
17.10.2012 під час засідання Комітету з економічних реформ.
Про це повідомляє ДПС в Івано-Франківській області.
Не залишились осторонь процесу лібералізації податкової політики громадські організації області. Пропозиції надано представниками Територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків України», Комітету підприємців міста Івано-Франківська, ВГО
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», Спілки бухгалтерів Прикарпаття, ГО «Ділові люди Прикарпаття», Бізнес-Інкубатора в ІваноФранківській області, Івано – Франківського територіального відділення спілки аудиторів України та ін. Свій вагомий вклад внесли
члени Ради профспілок Івано-Франківської області.
Зокрема, представники бізнесу та громадських організацій запропонували продовжити мораторій на проведення перевірок, зменшити
розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розширити сферу застосування спрощеної системи оподаткування для юридичних та фізичних осі -підприємців. Подано декілька
пропозицій щодо надання платникам податків можливості уточнення
раніше поданої звітності без застосування штрафних санкцій.
Значна кількість пропозицій стосувалась спрощення порядку
обчислення та звітності з податку на додану вартість та податку на
прибуток. Надійшли пропозиції щодо скасування податку на додану
вартість з одночасним введенням податку з обороту. Також запропоновано звільнення від сплати екологічного податку «єдинщиками» та
суб’єктами господарювання, які використовують стаціонарні опалювальні котли у невеликих магазинах і приміщеннях. Ряд пропозицій
стосувались зміни податкових (звітних) періодів для платників єдиного податку, екологічного податку та збору за спеціальне використання води.
Громадянами, які підприємницьку діяльність здійснюють не
постійно, запропоновано запровадити податок на прикладі колишнього «податку на промисел», що дало б можливість спробувати себе
в бізнесі без процедури реєстрації.
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Державною податковою службою в Івано-Франківській області
узагальнено усі пропозиції, надані платниками податків та надіслано ДПС України (ВІКНА (http://vikna.if.ua/news/category/
all/2012/12/08/11151/view). – 2012. – 08.12).
***
Органи ДПС Херсонської області у співпраці з платниками
податків забезпечили у січні-листопаді 2012 року надходження до
зведеного бюджету трохи більше 2 млрд. гривень. Як відзначають
у податковій, надходження в бюджети всіх рівнів зросли на 16,1 %
або 278,7 млн грн порівняно з минулорічним періодом.
За 11 місяців до загального фонду держбюджету надійшло
755,5 млн грн податків і зборів. Надходження збільшилися на 105,8
млн гривень (або16,3 %).
Місцеві бюджети наразі отримали 1,22 млрд гривень. Це на
194,3 млн грн (або 19 %) більше фактичних надходжень січня–листопада 2011 року.
Одним з основних джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року його надійшло на 12,2 %
або на 92,5 млн грн більше. У 2,2 рази або на 51,1 млн грн зросли надходження від єдиного податку.
Податківці переконують: новації, які впроваджує податкова
служба, забезпечують комфортні умови для ведення бізнесу. Безперечно, це позитивно впливає на наповнення дохідної частини
бюджету (ДПС у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/78813.html). – 2012. – 07.12).
***
З початку року бізнес Хмельниччини понадпланово спрямував до
казни 100 мільйонів гривень. Загалом до зведеного бюджету цьогоріч
податківці регіону зібрали понад два з половиною мільярди гривень,
що на 330 мільйонів більше, ніж у січні–листопаді минулого року.
Упродовж одинадцяти місяців 2012 року регіональні скарбниці
отримали 1 мільярд 115 мільйонів гривень прибуткового податку з
громадян, що на 125 мільйонів більше ніж торік. З плати ж за землю
надходження склали 186 мільйонів гривень, таким чином минулорічні
результати перевищені майже на 40 мільйонів.
«Проведена в Україні податкова реформа, в тому числі введення системи електронного декларування, істотно скоротила
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кількість часу, необхідного для дотримання податкового законодавства та дозволила знизити кількість податкових платежів
для бізнесу. Наразі такі кроки влади та звичайно ж плідний діалог податківців Хмельниччини з підприємницькою спільнотою
дозволяють ефективно виконувати доведені бюджетні завдання.
У свою чергу податкова служба регіону не залишається осторонь проблем бізнесу. Так, пропозиції від підприємців краю будуть враховані при розробці програми лібералізації державної податкової політики, що ініційована Президентом України Віктором Януковичем»,
– резюмує голова ДПС у Хмельницькій області Ігор Сінгаєвський
(ДПС у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/media-ark/newsark/78905.html). – 2012. – 10.12).
***
За 11 місяців податківці Черкаської області спрямували до зведеного бюджету на 507,3 млн грн більше, ніж торік. Це на 507,3 млн грн
більше, ніж у січні–листопаді минулого року.
Державна скарбниця отримала 2589,5 млн грн, місцеві бюджети –
1848,2 млн грн. Надходження до державного бюджету зросли цього року
на 177,8 млн грн, місцеві отримали додатково 329,5 млн грн. Про це повідомив в.о.голови ДПС у Черкаській області Володимир Коломієць.
За його словами, забезпечений приріст надходжень – прогнозований результат напруженої роботи усіх ланок податкової служби,
співпраці з платниками та інституціями громадянського суспільства.
Також факт зростання надходжень засвідчує позитивний ефект
від лібералізації податкового клімату Черкаського краю, дієвості
податкової реформи та підтримки платниками владних ініціатив
щодо лібералізації податкової політики (ДПС у Черкаській області
(http://ck.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78777.html). – 2012. – 10.12).
***
В обласній державній адміністрації відбулося чергове засідання регіональної ради підприємців Хмельницької області. У засіданні взяла участь заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Олена Дмитрієнко, яка подякувала
представникам бізнес-спільноти краю за плідну співпрацю та
запевнила, що обласна влада завжди відкрита для будь-яких пропозицій та ініціатив з боку бізнесу, які несуть користь громаді
області та її іміджу.
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Учасники зібрання, зокрема, обговорили законопроекти, які стосуються податкового законодавства в частині сплати екологічного
податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та
удосконалення адміністрування податків і зборів.
Актуальним питанням на сьогодні є врегулювання на законодавчому рівні зниження навантаження на фонд оплати праці, як основного чинника «тінізації» економіки. Тому усіма учасниками зібрання
було підтримано ініціативу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва створення робочої
групи з напрацювання механізмів по зниженню навантаження на
фонд оплати праці.
За підсумками засідання регіональної ради підприємців області
було підтримано проект Регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва Хмельницької області на 2013–2014 роки,
пропозиції до програмного документу та законопроектів передані у
письмовому вигляді облдержадміністрації для подальшого направлення їх центральним органам виконавчої влади.
Засідання регіональної ради стало яскравим свідченням конструктивної співпраці влади та бізнесу (УкрЗахідІнформ (http://uzinform.
com.ua/news/2012/12/12/6903.html). – 2012. – 12.12).
***
Состоялось заседание «круглого стола» в Государственной налоговой инспекции в г. Керчи. В нем участвовали и. о. начальника
ГНИ Надежда Черненко, руководители Ассоциации предпринимателей Керчи, Союза предпринимателей Керчи, Фонда
поддержки предпринимателей Керчи, торгового предприятия
ЗАО «Крым».
Открывая заседание «круглого стола», Надежда Черненко
обратила внимание присутствующих, что установление партнерских отношений, то есть атмосферы доверия и уважения между
налоговой службой и налогоплательщиками – важное направление
в работе органов ГНС. Вместе с тем соблюдение налогового и трудового законодательства – обязанность каждого субъекта хозяйственной деятельности.
Представители бизнеса имели возможность обсудить «Программу либерализации государственной налоговой политики на
2013–2014 гг.». Государственная налоговая служба Украины по
поручению Президента Украины проводит кампанию по сбору и
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обобщению предложений от представителей бизнеса относительно совершенствования налоговой системы.
– Указанная программа станет отображением мнений представителей всех категорий бизнеса относительно модели современной налоговой системы, которая должна стимулировать развитие предпринимательства, создавать четкие и прозрачные условия для открытия и
ведения бизнеса, – подчеркнула и. о. начальника ГНИ в Керчи (Керченский рабочий (http://www.krab.crimea.ua/?p=9115). – 2012. – 11.12).
***
Податкова служба оголоcила про проведення кампанії зі збору
пропозицій від бізнес-спільноти щодо удосконалення податкової
політики. Це зацікавило не лише промисловців та підприємців,
але і громадські організації. Варто відзначити особливу активність
членів громадської ради, яка працює при податковій службі області.
Зокрема, вони акцентували увагу на проблемах податкового законодавства та лібералізації податкової політики.
Приміром, директор аудиторської фірми «Цурій-аудит», голова
громадської ради Василь Цурій, з метою спрощення адміністрування
податків запропонував запровадити спрощену форму декларації в разі
відсутності об’єкта оподаткування.
Підприємців також турбує питання щодо високого навантаження
на фонд оплати праці. Представник Чернігівської обласної громадської організації «Центр з економічних питань «Діалог» Леонід Біленький запропонував запровадити диференційовану ставку
податку на доходи фізичних осіб у залежності від розміру заробітної
плати. На його думку, саме такий диференційний підхід допоможе
стимулювати бізнес і легалізувати не лише виплату заробітної плати,
а і працю найманих працівників.
Надаючи пропозиції, підприємці також висловили схвальні відгуки щодо розширення спрощеної системи оподаткування для бізнесу за рахунок введення п’ятої та шостої груп платників єдиного
податку тощо.
Державна податкова служба у Чернігівській області запрошує місцевих підприємців та громадськість також висловити свою думку і взяти участь у формуванні нової податкової політики. Для цього у приміщеннях органів ДПС встановлені спеціальні скриньки, щоб платники податків могли залишати свої побажання та пропозиції (Сіверщина (http://siver.com.
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ua/news/ bazhaete_ zminiti _ podatkovu_ politiku_nadajte_ svoji _
propoziciji/2012-12-04-11374). – 2012. – 04.12).
***
Государственная налоговая служба приняла порядка 5 тыс.
предложений от налогоплательщиков относительно либерализации налоговой системы Украины на 2014 год, рассмотрела
и систематизировала их. Об этом сообщили в пресс-службе
Госналогслужбы.
Как сказано в пресс-релизе, налогоплательщики ожидают от
государства снижения количества налогов, уменьшения их ставок,
усовершенствования механизма обслуживания налогов и упрощения системы администрирования обязательных платежей. Кроме
того, представители малого бизнеса предлагают ввести годичную
отчетность вместо квартальной, а плательщики единого налога
предложили объединить единый налог с единым социальным взносом, который на сегодняшний день оформляется отдельным платежом в Пенсионный фонд. При этом ставку налога тоже предложено снизить, дабы стимулировать детенизацию выплаты зарплат
нанятым работникам.
Весьма востребованными, согласно пресс-релизу, будут
электронные консультации в режиме реального времени и введение индивидуальных аккаунтов для предпринимателей с указанием оплаченных налогов и полной истории взаимоотношений с налоговыми органами, включая электронные копии
регистрационных документов, принятые отчеты, реквизиты счетов
для оплаты налогов.
«Все предложения общественности уже систематизированы.
Часть предложений уже находится на стадии реализации. В частности, с 2013 года будет снижена ставка налога на прибыль до 19%,
а плательщики этого налога смогут подавать декларацию за квартал, полугодие и 9 месяцев и оплачивать налог на основании годовой
налоговой отчетности. Кроме прочего, с нового года заработает сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», позволяющий предпринимателям дистанционно отсылать отчеты в налоговые органы
и получить необходимую информацию в режиме реального времени», – сказано в пресс-релизе ГНСУ (Минфин (http://minfin.com.
ua/2012/12/12/693627/). – 2012. – 12.12).
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СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
На Хмельниччині за участю податківців створено програму розвитку бізнесу. Реалізація Регіональної програми розвитку малого
і середнього підприємництва Хмельницької області на 2013–2014
роки розпочнеться після затвердження її на сесії обласної ради.
Програма покликана подолати адміністративно-дозвільні бар’єри
на етапі започаткування бізнесу, а також забезпечити ресурсну та
інформаційну підтримку суб’єктів малого бізнесу та сприятливі умови
для ведення господарської діяльності на засадах чесної конкуренції.
Наразі ж в ході останнього засідання спеціально створеної в
облдержадміністрації робочої групи, до якої, окрім представників
органів влади, увійшли також податківці, митники, представники
об’єднань роботодавців, профспілок, наукових і громадських організацій, депутатів обласної ради тощо, були розглянуті та узгоджені
пропозиції до проекту.
Як повідомив головуючий на засіданні заступник голови Хмельницької ОДА Леонід Гураль, така програма розробляється в області
вперше. Особливість її в тому, що вона робить ставку на середній бізнес як потужну силу у вирішенні завдання створення конкурентного
середовища, залучення приватного капіталу та зовнішніх інвестицій,
удосконалення технологій та запровадження інновацій.
«Підприємництво на Хмельниччині є потужною силою, яка забезпечує результативність економічного розвитку області. В останні два
роки впровадження реформ, у першу чергу у податковій та митній
сферах, зміни неоднозначно сприймалися у підприємницькому середовищі. Проте, шляхом налагодженого діалогу між владою та бізнесом
нам вдавалося спільно впливати на вирішення проблемних питань,
формувати конструктивні пропозиції до законодавчих актів, відстоювати позиції раціональності та соціальної відповідальності. Одним
з головних завдань на сьогодні є сприяння розвитку підприємництва
для максимально ефективного використання ресурсного потенціалу
області та залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій», – відмічає
заступник очільника області (ДПС у Хмельницькій області (http://
km.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78215.html/). – 2012. – 03.12).
***
З початку року до Державної податкової служби у Чернівецькій області на особистий прийом звернулися більше
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1 тис. буковинців. Кількість особистих звернень в порівнянні з відповідним періодом 2011 року зменшилася майже на 40 звернень.
Очільником податкової служби Буковини впродовж січня – листопада поточного року проведено 16 особистих прийомів громадян, а
його заступниками 48 прийомів.
Найбільш актуальним запитанням з яким громадяни зверталися
до приймальні – є інформування про ухилення від сплати податків.
Також громадяни запитували про порядок оподаткування доходів від здійснення підприємницької діяльності, зокрема застосування нової нормативної бази щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також сплати податку з доходів фізичних
осіб, заповнення декларацій фізичними особами про майно, доходи і
видатки та зобов’язання фінансового характеру.
За соціальним станом заявників кількість звернень розподілені
наступним чином, зокрема 572 звернення надійшло від СПД – фізичних осіб, в 73 зверненнях соціальний стан заявника не вказувався, від
інших категорій громадян (які здійснюють незалежну професійну
діяльність, депутати різних рівнів, пенсіонери, робітник, селянин,
працівник бюджетної сфери, безробітний) надійшло 390 звернень.
Скарг на дії працівників податкової служби Чернівецької
області під час особистого прийому не надходило (ДПС у Чернівецькій області (http://cv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78341.
html). – 2012. – 04.12).
***
Налоговики открыли в Марковке Центр обслуживания плательщиков налогов. Его услугами смогут воспользоваться более
600 субъектов хозяйствования района. Это 24-й центр в области,
сообщает пресс-служба ГНС в Луганской области.
«Налоговая служба продолжает развивать сервисное направление, максимально ориентируясь на потребности плательщика.
Причем для нас очень важно, чтобы европейский уровень обслуживания предприниматели получали не только в Луганске, а и в любом
районном центре», – сказал председатель Государственной налоговой службы в Луганской области Александр Антипов.
Он отметил, что в Центре предприниматели могут воспользоваться всевозможными услугами, среди которых – регистрация налогоплательщиков, получение разрешительных документов, справок,
налоговых консультаций, прием отчетности, интернет-приемная.
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Александр Антипов подчеркнул, что налоговая и, в частности
Центр обслуживания налогоплательщиков сегодня предлагает для
своих клиентов максимально комфортные условия и широчайший
выбор электронных сервисов, которые помогают в удобный для
плательщика способ общаться с инспектором и уплачивать налоги
(Ирта-fax (http://irtafax.com.ua/news/2012/12/2012-12-04-12.html). –
2012. – 04.12).
***
В Сумах 4 декабря откроют Центр обслуживания налогоплательщиков при ГНИ на пл. Покровской, 2. Сотрудники налоговой
службы обещают, что в обновленном Центре для удобства налогоплательщиков будет все: быстрое обслуживание, квалифицированная
помощь и консультации. Здесь также бесплатно можно будет получить электронную цифровую подпись ( «Панорама» (http://rama.
com.ua/sumah-otkroyut-tsentr-obsluzhivaniya-nalogoplatelshhikov/).
– 2012. – 03.12).
***
Кіровоградські податківці підписали меморандум про співробітництво з роботодавцями області. Метою такої співпраці є
створення на Кіровоградщині сприятливого податкового клімату
для розвитку промисловості та підприємництва.
Голова ДПС у Кіровоградській області Ігор Вірієнко та голова
правління Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців Павло Штутман висловили сподівання, що ця угода стане
запорукою формування атмосфери взаємної довіри та партнерських
стосунків, кроком до нового рівня податкових відносин між органами
податкової служби області та платниками податків. Все це сприятиме
поліпшенню як фінансового стану та платоспроможності підприємств, так і усуненню конфліктів та розвитку партнерства між органами ДПС та платниками податків.
Підписання меморандуму про співробітництво відбулось під час
засідання у форматі «круглого столу». Участь у ньому, крім податківців, взяли керівники місцевих підприємств різних форм власності. Під
час дискусії учасники засідання пропонували спростити документообіг, а також процедуру адміністрування окремих податків. Голова
ДПС в області Ігор Вірієнко висловив переконання, що ці пропозиції будуть враховані в Програмі лібералізації податкової системи, яка
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нині розробляється в ДПС України (ДПС у Кіровоградській області
(http://kr.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78952.html). – 2012. – 11.12).
***
Під час розширеного спільного засідання Регіонального комітету з економічних реформ і обласної координаційної ради з питань
розвитку підприємництва розглянуто Проект обласної Програми
розвитку малого і середнього підприємництва на 2013–2014 роки.
Успішне функціонування підприємництва є запорукою інтенсивного соціально-економічного зростання регіону й держави в цілому.
Тому розвиткові малого та середнього бізнесу приділено підвищену
увагу у президентській програмі економічних реформ.
Заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації Світлана Полторацька, презентуючи проект Програми, відзначила, що у сфері підприємництва області нині є певні
позитивні зрушення – зростають основні кількісні та якісні показники. Минулого року в більшості районів і міст зросли надходження
до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого бізнесу. А вже
за січень-вересень цього року вони зросли майже на 60 % і становили 217,8 млн гривень. Також поступово зростають надходження від
діяльності середнього підприємництва.
Упродовж 2011–2012 років заходи регіональної та місцевих Програм підтримки малого підприємництва профінансовано майже на
1,9 млн грн, понад 70 % з яких пішли на фінансово-кредитну підтримку.
У проекті обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013–2014 роки враховано вимоги та положення цілої низки
нормативно-правових актів. До її розробки залучалися фахівці органів
влади, наукових установ, представники бізнесу, громадських організацій підприємців та їх об’єднань, враховано пропозиції, що надійшли.
Програма має на меті створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього бізнесу, підвищення їх конкурентоспроможності, збільшення внеску в соціальноекономічний розвиток регіону. А її реалізація передбачає, насамперед, фінансове забезпечення виконання заходів та інформаційну підтримку. На реалізацію заходів програми на два наступні роки з обласного бюджету передбачається використати 4,5 млн гривень.
Усі запропонували підтримати та схвалити проект обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на
2013–2014 роки.
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Голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко
звернув увагу голів райдержадміністрацій, районних рад та міських
голів на необхідність затвердження відповідних місцевих програм
розвитку малого і середнього підприємництва на 2013–2014 роки, організації належного виконання визначених заходів, збільшення обсягів
асигнувань на їх фінансування (Хвиля Десни (http://www.hvilya.com/
news/pidpriemcjam_zelenu_vulicju/2012-12-06-1591). – 2012. – 06.12).
***
6 грудня відбулося робоче засідання неурядової організації –
Організації роботодавців міста Ужгорода, участь у якому взяли
керівники провідних підприємств обласного центру.
На засіданні було розглянуто основні положення нового Закону
України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», зміни до законодавства про зайнятість, які набувають чинності з 1 січня 2013 року та надано пропозиції щодо вдосконалення Податкового кодексу України, створення єдиного реєстру роботодавців.
Роботодавці міста Ужгорода взяли активну участь в обговоренні
питань порядку денного засідання, висловлювали власні зауваження
щодо зменшення тиску правоохоронних і контролюючих органів на
бізнес як одне із основних завдань для влади, наголошували на важливості результативного діалогу та демократичної форми управління
за схемою: народ – роботодавці – влада, як методів вирішення існуючих проблем.
Директор Ужгородського міського центру зайнятості
п. Олексіюк С. М. презентував послуги служби зайнятості для роботодавців, зокрема, підбір персоналу, професійне навчання і підготовку кадрів на замовлення роботодавців, сприяння працевлаштуванню молоді.
Учасники зустрічі відзначили, що співпраця, довіра та координація зусиль у вирішенні проблем розвитку малого і середнього бізнесу, трудової міграції, створення нових робочих місць є шляхом до
успіху. Сила, яка об’єднує бізнес міста Ужгорода, відкрита до співпраці та діалогу з владою, запрошує нових членів – керівників підприємств Закарпаття до партнерства та участі у роботі Організації роботодавців міста Ужгорода заради досягнення дієвих результатів (Мукачево.net (http://www.mukachevo.net/ua/News/view/66564-В-Ужгородізасідала-організація-роботодавців-міста). – 2012. – 09.12).
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***
Тривають навчальні семінари з питань провадження підприємницької діяльності.
В рамках реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, на виконання Національного
плану з впровадження економічних реформ, департаментом економіки облдержадміністрації спільно із обласним центром зайнятості
та ТзОВ «МБЕРІФ – бізнес-центр» з 12 по 14 грудня 2012 року проводяться безкоштовні навчальні семінари з питань провадження підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення,
насамперед щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, регуляторної
політики.
Захід проводиться на базі обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та
організацій (м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46) (ІваноФранківська обласна державна адміністрація (http://www.if.gov.ua/
modules.php?name=News&file=article&sid=18255). – 2012. – 13.12).
***
Необхідну інформацію про можливість передачі касової
стрічки в електронному вигляді по дротових чи бездротових каналах зв’язку за технологією Нацбанку України підприємці краю мали
змогу отримати під час семінару, проведеного у стінах регіональної Державної податкової служби.
Наразі на Хмельниччині понад 4 тисячі підприємців використовують більше восьми тисяч касових апаратів, зареєстрованих у податкових органах.
Про особливості запровадження нового проекту Державної податкової служби, спрямованого на вдосконалення та осучаснення подання
податкової звітності власниками реєстраторів розрахункових операцій
(РРО), розповідав начальник відділу контролю за проведенням готівкових розрахунків управління супроводження перевірок Департаменту податкового контролю ДПС України Павло Сидоров.
Окрім підприємців – користувачів РРО, взяли участь також представники підприємницьких громадських організацій, обласного осередку АППУ, журналісти, а також заступники голови ДПС в області
та інші працівники податкової служби.
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Павло Сидоров, зокрема, наголосив, що, використання звітування
без паперової стрічки вже саме по собі економитиме гроші власника
користувача РРО, а з роками ця економія виходить досить суттєвою,
тож, зрештою, придбання нової техніки себе окупатиме.
Звернув увагу податківець і на відсутність штрафів за неподання
електронної звітності протягом першого півріччя 2013 року: у цей
період підприємці матимуть змогу поступово, без поспіху перейти на
нову форму звітування.
Важливо й те, що цей процес ще більше мінімізує безпосереднє
втручання податківців у підприємницьку діяльність та вплив людського фактору. Так, вже сьогодні податкова служба скоротила до
мінімуму фактичні перевірки бізнесу, а з запровадженням нової технології підстав для них буде ще менше. Зрештою, фактичні перевірки
податкова служба не застосовує і не застосовуватиме до сумлінних
платників – лише до порушників податкового законодавства за заявами споживачів, поданням правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування тощо.
Також керівник податкового підрозділу завірив платників у тому,
що навіть у складних випадках, приміром, коли касовий апарат розміщується у місцевості, де проблематично налагодити будь-який
інтернет-зв’язок, підприємці не повинні постраждати від нововведення. «У таких випадках ми шукатимемо відповідь спільно з платником», – запевнив Павло Сидоров / За матеріалами ДПС у Хмельницькій області (Biznes.km.ua (http://biznes.km.ua/onenews/Novijvid-zvituvannya-dlya-vlasnkiiv-kasovih-aparativ-Hmelnichchini.html).
– 2012. – 15.12).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Платники податків очікують від держави зниження кількості
податків та зменшення розміру їх ставок, вдосконалення обслуговування при сплаті податків, укладанні та поданні звітності, а також
спрощення системи адміністрування обов’язкових платежів. Такі
попередні висновки зробили фахівці ДПСУ за підсумками систематизації та аналізу пропозицій громадськості у межах розробки Програми лібералізації державної податкової політики до 2014 р.
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За півтора місяці підприємці, асоціації та організації, що репрезентують їхні інтереси, а також представники наукових установ
подали більше 5 тис. пропозицій щодо вдосконалення існуючої податкової системи.
Більшість представників бізнесу пропонує знизити кількість
податків як таких. Дрібні підприємці хотіли б подавати звітність
щороку, а не щоквартально, як це відбувається зараз. Крім того, платники єдиного податку пропонують об’єднати його із єдиним соціальним внеском, який сьогодні сплачується окремим платежем до Пенсійного фонду. Ставку внеску при цьому пропонується понизити –
тільки так, на думку підприємців, можна стимулювати виведення з
«тіні» заробітних плат найманих працівників.
Підтримуючи курс на розвиток систем електронного звітування,
платники при цьому хотіли б мати можливість користуватися додатковими функціями, наприклад, індивідуальними аккаунтами для
кожного підприємця. Персональний аккаунт має містити інформацію
про сплачені податки та повну історію взаємин з податковою: електронні копії реєстраційних документів, прийняті звіти, реквізити рахунків для сплати податків.
Підприємці зацікавлені в тому, щоб оперативно отримувати на
електронну пошту або за допомогою SMS-повідомлення «звіт про
доставку» – підтвердження від податкової служби, що надіслані в
електронному вигляді декларації та звіти були прийняті.
Також платники прагнуть мати можливість доступу до онлайнконсультацій у режимі реального часу задля оперативного коригування звітів, податкових накладних та іншої документації.
Усі пропозиції громадськості вже систематизовані, за підсумками
їх аналізу фахівцями ДПСУ спільно із представниками громадських
рад будуть відібрані та включені до програми ті з них, що є найбільш
актуальними для бізнесу.
Разом з тим, значна частина наданих платниками пропозицій вже
знаходиться у стадії запровадження. Так, з 2013 року буде знижена
ставка податку на прибуток до 19%. Платники цього податку отримають можливість не подавати декларацію за календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців, а сплачувати його на підставі річної податкової декларації. Серед іншого, наступного року відбудеться перехід
до подачі декларацій фізичних осіб в електронному вигляді та почне
функціонувати «Електронний кабінет платника». Він дозволить підприємцям дистанційно подавати до податкової служби звіти, отриму58
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вати всю необхідну інформацію та консультації в режимі реального
часу (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=245868629&cat_id=244277212). – 2012. – 12.12).
***
Найактивнішими користувачами послуг акредитованого Центру сертифікації електронних ключів, що працює при ДПСУ, залишаються підприємці-фізичні особи. За цифровим підписом до
податкової звернулися 74,6 тис. таких платників податків. Їм
видано 101,7 тис. посилених сертифікатів.
Юридичні особи, як правило, отримують кілька таких ключів на
одну компанію: 42 тис. платників за півроку замовили 111,9 тис. «електронних підписів».
У цілому за півроку роботи Центру його клієнтами стали майже
117 тис. платників податків, яким видано майже 214 тис. безкоштовних ключів.
Популярність послуги серед платників експерти податкової
пов`язують із зручністю сервісу, який дає змогу підприємцеві не
з’являтися до інспекції навіть раз на квартал для подання звітності, а
відправляти документацію через Інтернет. Окрім того, фахівці ДПСУ
нагадують, що платники отримують ключі цифрового підпису у
податковій безкоштовно.
Оперативні дані ДПСУ свідчать, що безконтактне звітування обирають все більше платників таких бюджетоформуючих податків як ПДВ, податок на прибуток та акцизний податок
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=245853377&cat_id=244277212). – 2012. – 05.12).
***
У порівнянні з минулим роком в 2012 році севастопольські податківці значно скоротили кількість перевірок суб’єктів господарювання,
які використовують касові апарати. Якщо порівняти показники поточного року з даними за попередній рік, то кількість перевірок скоротилася на 74 %. (З 551 до 142).
Враховуючи, що основною стратегією податкової служби є зміщення акцентів від фіскальної складової до сервісній службі, така тенденція тільки підтверджує заявлені пріоритети.
У разі успішного впровадження нової системи перевірки касової
дисципліни будуть проводитися тільки при надходженні інформації
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про конкретні факти порушень від громадян, правоохоронних органів
чи органів місцевого самоврядування.
У свою чергу електронна звітність надасть можливість дистанційного контролю за суб’єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у готівковій формі, і дозволить ще більше зменшити кількість перевірок таких платників / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС в м. Севастополі (ДПС у м. Севастополі (http://sev.sts.
gov.ua/media-ark/news-ark/78167.html). – 2012. – 03.12).
***
Как сообщил председатель ГНС в Луганской области Александр Антипов, за 11 месяцев текущего года плательщики единого
налога направили в бюджет более 124 млн грн. Это превышает прошлогодние поступления на 81 млн грн., сообщает пресс-служба ГНС
в Луганской области.
Александр Антипов подчеркнул, что после внедрения новой
модели упрощенной системы налогообложения с начала года
общее количество представителей малого бизнеса на Луганщине
выросло почти на 15 тыс. предпринимателей. По состоянию на первое декабря, в области зарегистрировано около 65 тыс. юридических и
физических лиц-плательщиков единого налога.
«Экономическая активность малого бизнеса способствовала также
увеличению объемов уплаты налога на доходы физических лиц. За
январь-ноябрь в сводный бюджет перечислено почти 2,6 млрд, что на
282,4 млн грн. больше прошлогодних показателей», – отметил глава
налогового ведомства региона (CXID-INFO (http://cxid.info/102635.
html). – 2012. – 03.12).
***
Майже 60 000 платників Донеччини звернулися за отриманням картки платника податків. Це найвищий показник в Україні.
Протягом січня-жовтня 2012 року органами податкової служби
Донецької області у Державному реєстрі зареєстровано 59 672 громадянина.
Сьогодні реєстраційний номер картки платника (або ІНН) можна
одержати у відділенні податкової служби за місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування, а не
тільки, як було раніше, за місцем проживання. Таку ж можливість
матимуть платники для повторного отримання картки (наприклад, за
60
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умов її втрати), внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб –
платників податків або отримання з нього даних про суми виплачених доходів.
Отримання картки платника податків за місцем офіційної реєстрації здійснюється протягом 5 днів. За ініціативами податкової
служби, які викладені у наказі, що очікує своєї черги у Міністерстві
юстиції, якщо громадянин бажає зареєструватися чи внести зміни до
Державного реєстру у сервісних центрах податкової за місцем роботи
чи іншого об’єкта оподаткування, це відбудеться протягом 10 днів,
але в планах ДПС є скорочення цього терміну до 5 днів. Для цього
вже створені усі технічні можливості: вдосконалене програмне забезпечення, працює новий потужній сервер (ДПС у Донецькій області
(http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78225.html). – 2012. – 03.12).
***
До органів державної податкової служби Криму з початку року
надійшло 2698 письмових звернень, з них: 2571 – заява, 107 – скарг,
19 – інформаційних запитів, 1 – пропозиція.
Безпосередньо до ДПС в АР Крим надійшло 869 письмових звернень, з них: 764 заяви, 89 скарг, 19 інформаційних запитів, 1 пропозиція.
Питання, підняті у зверненнях стосуються контрольно- перевірочної роботи, оподаткування доходів підприємницької діяльності,
податку на доходи фізичних осіб.
З метою забезпечення кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, а також оперативного рішення піднятих в них питань, задоволення законних вимог заявників в органах
ДПС Криму, посадовими особами, відповідно до графіків прийому,
проводиться особистий прийом громадян.
За 11 місяців 2012 року посадовцями ДПС АР Крим проведено
208 особистих прийомів громадян, з них керівництвом ДПС в АР
Крим проведено 18 особистих прийомів, на яких усно розглянуто
16 звернень (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.
gov.ua/pryimalnia-gromadian/informatsiyni-materiali/78335.html). –
2012. – 04.12).
***
За 11 місяців поточного року великі платники податків, які
перебувають на обслуговуванні у львівській ДПС, сплатили до
загального фонду Державного бюджету близько 2260,7 млн грн.
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Як повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації
ДПС у м. Львові, приріст надходжень складає 595,5 млн грн або 136 %
до аналогічного періоду минулого року.
При цьому 64 % із загальної суми надходжень забезпечили 5 підприємств: ТзОВ «НВП «Гетьман» – 520,1 млн грн, ДТГО «Львівська
залізниця» – 341,3 млн грн, ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний
завод» – 311,9 млн грн, ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 160,2 млн грн та
ПАТ по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» – 117,1 млн грн.
У структурі податкових надходжень найбільшу частку займають: податок на додану вартість, якого надійшло 819,2 млн грн, податок на прибуток – 530,2 млн грн та акцизний податок з вироблених
в Україні товарів – понад 839,9 млн грн. (ZAXID.NET (http://zaxid.
net/home/showSingleNews.do?tsogorich_lvivski_ pidpriyemstva_splatili_23_mlrd_grn_podatku&objectId=1272247). – 2012. – 04.12).
***
На учете в органах государственной налоговой службы региона в текущем году находится свыше 53 тысяч юридических лиц.
Тем временем, из них в план-график документальных проверок в
этом году включено лишь 620 субъектов ведения хозяйствования
(или 1,2 процента). Все отобранные предприятия имели риски относительно уклонения от налогообложения. Сообщает пресс-служба
ГНС в Донецкой области.
Результатом проведенной работы стало достижение 100-процентной результативности плановых проверок. Сумы доначислений на одну плановую проверку в 2012 году в сравнении с 2011 годом
выросли почти в 3 раза и достигли 430,1 тыс. грн. А сумма доначислений одним аудитором по области составила 504,1 тыс. грн, что на
63,8 тыс. грн больше, чем в 2011 году. В целом обеспечено поступление в бюджет в сумме 341,2 млн грн, что на 4,1 млн грн превышает
поступление предыдущего года.
Следует отметить, что налоговики Донетчины почти вдвое уменьшили количество проверок субъектов ведения хозяйствования – юридических лиц. На протяжении января-ноября 2012 года налоговой службой в Донецкой области проведено 1029 проверок, что на 995 проверок
меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время,
по результатам проведенных проверок доначислено в бюджеты всех
уровней налогов, сборов и обязательных платежей 346,3 млн грн (Сайт
города Донецка (http://www.62.ua/news/224806). – 2012. – 06.12).
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***
У Криму збільшилась кількість підприємств, що одержали
автоматом відшкодування ПДВ. За 11 місяців 2012 року кримським підприємствам відшкодовано податок на додану вартість у
розмірі 75,1 млн грн.
За словами виконуючої обов’язки начальника відділу контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість управління оподаткування юридичних осіб Ольги Ботової, істотно збільшилася кількість платників, що одержали відшкодування ПДВ
в автоматичному режимі. На початок 2012 року по АР Крим
одержували автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ
4 платники податків, за 11 місяців 2012 року кількість таких платників склала 30 (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://
crimea.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78832.html). – 2012. – 07.12).
***
За одинадцять місяців 2012 року з Волині до державної скарбниці надійшло 536 мільйонів гривень ПДВ. Це на 74,5 відсотка
більше, як торік, – повідомили в управлінні прогнозування, аналізу,
обліку та звітності ДПС у Волинській області.
Таким чином, шість із десяти гривень, відрахованих волинськими платниками податків до держбюджету, забезпечуються
сплатою податку на додану вартість. В області до загального
фонду державного бюджету сплачено 871,1 мільйона гривень
платежів.
Як свідчить аналітика, цього року до державної скарбниці волинські платники податків відрахували на 17 відсотків більше проти аналогічних показників минулого року. Окрім ПДВ, на Волині сплачено
278,3 мільйона гривень податку на прибуток, 4,9 мільйона гривень за
користування надрами і 13,5 мільйона гривень рентної плати за газ,
що видобувається в Україні.
Загалом у січні-листопаді 2012 року до бюджетів усіх рівнів волинські податківці забезпечили збір 1 918,4 мільйона гривень платежів,
або на 15,9 відсотка більше, ніж у відповідному періоді минулого року
/ Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області
(Волинський бізнес сплатив понад півмільярда гривень ПДВ // ДПС
у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78842.
html). – 2012. – 10.12).
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***
Автоматичне відшкодування ПДВ платникам Вінниччини
зросло за листопад на 3 млн. грн. Якщо на початок місяця ця сума
дорівнювала 26,6 млн грн, то до 1 грудня – сягнула 29,5 млн. грн. Про
це повідомляє голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко. При
цьому, зауважує, що всі кошти у автоматичному режимі було надано
10 суб’єктам підприємництва регіону, які виконали усі критерії, визначені Податковим кодексом України.
Всього ж, як інформує посадовець, за деклараціями з податку
на додану вартість, поданими до податкових інспекцій Вінницької
області впродовж січня-листопада 2012 року, суб’єкти господарської
діяльності регіону заявили 277,6 млн грн до бюджетного відшкодування, в тому числі 184,3 млн грн – на рахунки платників у банку.
З усіх заявлених сум було відшкодовано близько 236,4 млн грн
ПДВ, в тому числі 193,7 млн грн – грошовими коштами на рахунки
платників у банках та 42,7 млн грн – у рахунок погашення платежів з
ПДВ / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області (ДПС
у Вінницькій області (http://vin.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/78835.
html). – 2012. – 10.12).
***
Податкові аудитори Галицького району донарахували до
бюджету 1,2 мільйона гривень. При зменшенні кількості планових перевірок юридичних осіб у порівнянні з минулим роком в
2,4 рази, донарахування збільшились на 0,7 млн гривень. Одним із
шляхів зменшення фіскального тиску на платників податків є істотне
скорочення планових документальних перевірок. Про це повідомила
начальник ДПІ у Галицькому районі Олександра Верещак під час
засідання «круглого столу» з платниками податків.
Олександра Богданівна звернула увагу на нюанси сплати податків, у тому числі ПДВ, про перевагу роботи бізнесу з контрагентами,
які мають позитивну податкову історію. Податківці наголосили, що
підприємства повинні дбати про свою репутацію, ретельно вивчати
партнерів перед укладенням угод, використовуючи дистанційні електронні сервіси, запровадженні ДПС України: «Податковий асистент»,
«Дізнайся більше про свого бізнес – партнера», «Реєстр платників
ПДВ». При відпрацюванні ризикових підприємств ми працюємо на
упередження, переконуємо платників відмовитись від використання
схем ухилення та мінімізації сплати податків. За результатами прове64
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дених перевірок достовірності відшкодування з бюджету податку на
додану вартість зменшено залишок від’ємного значення з податку на
додану вартість на 84 тис.гривень.
„Нашим завданням є покращення якості контрольно-перевірочної
роботи. Невтручання у діяльність чесних підприємців – одне з найголовніших досягнень працівників податкової інспекції у процесі
налагодження партнерських відносин із бізнесом – зазначила керівник податкового органу (ДПС в Івано-Франківській області (http://
if.sts.gov.ua/media-ark/local-news/78956.html). – 2012. – 11.12).
***
95 % плательщиков НДС Запорожской области отчитываются
перед налоговой по e-mail
По подсчетам налоговиков Запорожской области, за последний
год количество предпринимателей, отчитывающихся перед налоговой с помощью интернета, выросло на 1 тысячу.
По информации пресс-службы Государственной налоговой
службы Украины в Запорожской области, более 8,3 тысяч запорожских плательщиков НДС сегодня присылают налоговую отчетность
посредством электронной почты.
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, количество
представителей бизнеса, которые отчитываются в органы налоговой
службы через Интернет, выросло более чем на 1 тысячу. В прошлом
году 36 % плательщиков НДС выбрали «электронный» формат общения с налоговиками, а в 2010 году – лишь 20 % от их общего количества
(Паноптикон
(http://panoptikon.org/articles/37144-95-platelshhikovnds-zaporozhskojj-oblasti-otchityvajut-pered.html). – 2012. – 11.12).
***
Протягом 11 місяців цього року до місцевого бюджету фізособами – «спрощенцями» міста Черкаси забезпечено надходження
єдиного податку понад 34 млн грн, що перевищує відповідні показники минулого року майже у 3,5 рази. У 2011 році надходження від
цієї категорії платників податків склали понад 10 млн. грн.
«У Черкасах в 2012 році майже 11 тис. підприємців здійснюють
свою діяльність на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з них більше тисячі підприємців – новачки. Найбільшою популярністю у спрощеній системі оподаткування користується 2 група, на
якій перебуває 53 відсотків усіх приватних підприємців-спрощенців,
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потім – 3 група, яка охоплює майже 27 відсотків єдинників та 1 група,
яку обрали близько 20 відсотків підприємців» – прокоментував застосування спрощеної системи в нових умовах начальник ДПІ у м. Черкасах Ігор Порубай.
Нагадаємо, впровадження з 1 січня 2012 року нової моделі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зменшення податкового тиску на малий бізнес шляхом впровадження мораторію на
проведення фактичних перевірок сприяло не тільки зростанню кількості платників єдиного податку, а й збільшенню його надходжень
до місцевого бюджету міста (ПРОЧЕРК (http://procherk.info/news/7cherkassy/11849-fizosobi-sproschentsi-zabezpechili-nadhodzhennja-domistsevogo-bjudzhetu-ponad-34-mln-grn). – 2012. – 15.12).
***
За десять месяцев 2012 года в харьковском Едином разрешительном центре выдали 18.4 тысячи документов. Это на десять
процентов больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал директор Департамента предпринимательства и потребительского
рынка горсовета Андрей Проскурин.
Он отметил, что в центре работают 27 государственных администраторов.
«Это те люди, которые принимают документы, формируют разрешительное дело, контролируют процесс прохождения документов в установленные сроки через инстанции и выдают документы.
Если все в порядке, то заявитель получает готовые разрешительные
документы, если же что-то оформлено неправильно, то может быть
мотивированный отказ», – отметил Проскурин.
Еще в ЕРЦ предоставляют консультации представители 10
местных разрешительных органов и 21 регионального разрешительного органа. Также есть представители девяти коммунальных предприятий, которые выдают документы, без наличия которых субъект
хозяйствования не может осуществлять хозяйственную деятельность,
в частности, ГорБТИ.
Благодаря инновациям предприниматели могут через интернет
сделать предварительную запись на прием, получать информацию в
режиме консультаций, просматривать разрешительное дело и этапы
его прохождения.
Кроме того, есть услуга СМС-информирования заявителя о готовности разрешительного документа, используется многоэтапная про66
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цедура согласования по земельным вопросам без участия заявителя,
проводится независимый мониторинг качества предоставляемых
услуг представителями «общественного поста».
В ближайшее время будет внедрен механизм получения и использования электронного ключа для подачи документов в электронной
форме
(Городской
Дозор
(http://dozor.kharkov.ua/news/economy/1134063.html). – 2012. – 05.12).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Правительства разных стран продолжают реформировать
свои налоговые системы, несмотря на нестабильность глобальной
экономики, говорится в официальном отчете Всемирного банка, МФК
и PwC Paying Taxes 2013. Например, с июня прошлого года по май
2012 года в 31 стране были упрощены процедуры уплаты налогов для
малого и среднего бизнеса.
Согласно исследованию, Украина по сравнению с прошлым
годом улучшила свои показатели на 18 позиций и поднялась в рейтинге с 183 на 165 место.
По данным исследования Paying Taxes 2013, в котором проводится
анализ режимов налогообложения в 185 странах, наиболее распространенной налоговой реформой является внедрение или совершенствование систем заполнения и подачи налоговой декларации в
режиме реального времени. Эта реформа была проведена в 16 странах мира.
«Электронное декларирование и осуществления платежей в
режиме онлайн уменьшают объем бумажной работы и упрощает систему налогообложения, а также потенциально способствуют улучшению процедур налоговой отчетности и сокращают расходы на администрирование налогов», – отмечает Августо Лопес Кларос, директор
департамента глобальных индикаторов и анализа Группы Всемирного банка, и добавляет, что «за последние несколько лет наблюдается
постепенное снижение количества платежей и времени, которое средние компании тратят на выполнение своих налоговых обязательств.
Упрощение процедур администрирования налогов, которое происходит во всех регионах мира, является очень позитивным явлением».
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В официальном отчете отмечается, что в целом компания, которая входит в сегмент среднего бизнеса, платит налоги по общей ставке
44,7 процента от суммы прибыли, осуществляет 27,2 платежей и тратит 267 часов для выполнения всех своих налоговых обязательств. За
восемь лет, которые уже ведется это исследование, количество времени, которое необходимо для подготовки налоговой отчетности,
уменьшилась до 54 часов, что составляет почти семь рабочих дней,
а количество платежей сократилось более чем в шесть раз. При этом
общая ставка налога ежегодно снижалась почти на 1 процент.
«Сейчас существует определенное напряжение, возникающее
из-за того, что правительствам необходимо увеличивать налоговые
поступления и в то же время обеспечить систему, которая стимулирует экономическую активность и рост», – отмечает Эндрю Пекман,
партнер налоговой практики PwC Великобритания.
«Правительства, которые стремятся создать более благоприятную для бизнеса налоговую среду, должны сосредоточить внимание не только на ставках, но и на минимизации времени и усилий,
необходимых для выполнения налоговых обязательств».
По результатам экономического анализа старшего консультанта
PwC по экономическим вопросам Эндрю Сентенса, вошедших в
вышеупомянутый отчет, в странах, где были приняты меры по упрощению администрирования налогов (как с точки зрения количества платежей, так и времени, необходимого для решения налоговых вопросов),
были зафиксированы высокие показатели экономического роста.
Реформы продолжаются во всем мире. Однако, исследование
показывает, что количество стран, проводящих реформы, уменьшилось с 35 до 31 по сравнению с прошлым годом. Реформы по-прежнему,
в основном направлены на снижение административной нагрузки
налоговой системы. В 2011 году количество времени необходимое
для подготовки налоговой отчетности, уменьшилось на один 8-часовой рабочий день, а количество платежей снизилось почти вдвое, при
этом общая ставка налога уменьшилась лишь на 0,3 процента (Минфин (http://minfin.com.ua/2012/12/02/688849/). – 2012. – 02.12).
***
8 грудня 2012 року відбувся VIII З’їзд Асоціації платників податків України
Більше 400 делегатів і учасників VIII З’їзду Асоціації платників
податків України проаналізували основні результати роботи Асоціа68
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ції та її практичні досягнення у сфері захисту прав та інтересів платників податків за останні два роки, а також обговорили питання поліпшення ділового клімату та механізмів взаємодії бізнесу та влади.
З вітальними словами на адресу VIII З’їзду АППУ виступили
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, Міністр
фінансів України Юрій Колобов, Голова Державної податкової служби
України Олександр Клименко та народний депутат України, Президент УСПП Анатолій Кінах.
«Асоціація наполегливо працює над створенням нових робочих місць в Україні, наданням соціальної та правової допомоги представникам бізнесу країни. Ця робота викликає повагу. На відміну
від інших організацій, Асоціація проводить виважену та послідовну
діяльність. Окрім правозахисних функцій, ведеться активна робота із
законодавчими та виконавчими органами влади, направлена на створення комфортних умов для розвитку підприємництва», – зазначив
у своєму Віталій Захарченко, який був віце-президентом АППУ у
2010-2012 роках.
«Ваш З’їзд, наші спільні зусилля ще раз підтверджують, що Україна незворотньо розвивається як сучасна конкурентоздатна та демократична держава. Дуже важливо залучати той величезний досвід,
інтелект, який є в Україні, включаючи тих людей, які створюють
робочі місця, сплачують податки, працюють в реальному секторі економіки. Тоді це буде працювати на розвиток конкурентоздатності
України, підвищення рівня життя і добробуту громадян, – це ті цілі,
які об’єднують наші організації», – зазначив у своєму вітальному слові
народний депутат України, Президент УСПП Анатолій Кінах.
Із звітною доповіддю З’їзду виступила Президент АППУ Валентина Арбузова, у якій проаналізувала стан та динаміку розвитку
організації за 2011–2012 роки.
Зокрема, Президент АППУ зазначила, що за ці два роки Асоціації
вдалося не лише сприяти появі в суспільній свідомості нової філософії взаємної відповідальності бізнесу і влади, але і піднести на якісно
новий рівень систему захисту прав і законних інтересів тих, хто наповнює бюджет країни.
«Асоціація платників податків України є найбільшою професійною громадською організацією у сфері економіки та фінансів і за час
свого існування стала справжнім центром активних ділових людей,
які небайдужі до існуючих у сфері оподаткування проблем і готові
об’єднувати свої зусилля для їх ефективного вирішення. Сьогодні
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АППУ налічує майже 6 тисяч членів – платників податків, які представляють не тільки всі регіони, але й всі сектори української економіки, на яких створюється значна частина українського ВВП. Кожен
п’ятий великий платник податків є членом Асоціації», – підкреслила
Валентина Арбузова.
За ці два роки практика показала, Асоціація платників податків
України має величезний потенціал і можливості: на державний рівень
піднято і вирішено важливі проблеми у сфері оподаткування, які сьогодні турбують всіх без винятку платників податків. Наприклад,
нещодавно в рамках роботи Банківського клубу АППУ було вирішено
у нормативному порядку проблеми списання банками безнадійної
заборгованості клієнтів.
Вивчаючи думку платників податків, Асоціація розширює можливості їх участі у розробці законодавчих проектів. Більше 60 % розроблених Асоціацією пропозицій уже враховано в ряді важливих законів. Наприклад, завдяки АППУ у Податковому кодексі знайшли своє
відображення норми щодо:
– спрощення проведення перерахунку з податку на доходи фізичних осіб;
– повернення докодексного порядку добровільної реєстрації платниками ПДВ;
– надання права на застосування спрощеної системи підприємцями, які виготовляють і продають ювелірні вироби;
– скасування збору за спеціальне використання води;
– виключення з числа платників екологічного податку певних
суб’єктів господарювання тощо.
У своїй доповіді Президент АППУ Валентина Арбузова також
зазначила, що за останні два роки АППУ отримала майже 9 тисяч
звернень від своїх членів, у яких вони вказують на проблеми у спілкуванні з податковою службою, а також недостатню ефективність адміністрування податків. Але конфлікти дуже часто є наслідком незнання законодавства. Тому АППУ реалізовує масштабну всеукраїнську
освітню програму. У 2011–2012 роках було організовано близько 1000
семінарів, загальна кількість учасників яких перевищила 73 000 осіб.
Найбільше платників податків хвилює: складність Податкового
кодексу, фіскальне трактування його норм податковою службою, проблеми з відшкодування ПДВ, часта зміна форм податкової звітності.
Зазначено, що невирішеними залишаються питання нестабільності законодавчого поля, правових колізій, дерегуляції та корупції.
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Практично не реалізується стимулюючий потенціал податкової системи. Платники ж, відчуваючи загрозу своєму бізнесу, просто змушені йти в тінь. За оцінками Міжнародного валютного фонду, частка
так званої тіньової економіки становить від 30 до 40 % ВВП України.
На думку Президента АППУ, сприяти детінізації може зменшення
навантаження на фонд заробітної плати.
Безумовною перевагою Асоціації як громадської організації є
наявність формалізованих механізмів взаємодії з органами влади. В
рамках підписаних меморандумів ми активно співпрацюємо з профільним Комітетом Верховної Ради України, Міністерством фінансів, Державною податковою службою та Державною митною службою України.
В обговоренні питань порядку денного взяли участь члени Асоціації та гості З’їзду.
Наприкінці оголошено Звернення VIІI З’їзду Асоціації платників податків України та органів влади стосовно податкової політики держави (Територіальне відділення ВГО «Асоціація платників податків України» в Харківській області (http://appu.kharkov.ua/
home/1/207/). – 2012. –12.12).
***
Эффективная занятость населения – это локомотив развития стран. Об этом в ходе презентации Отчета о мировом развитии
2013 года, посвященного вопросам занятости, заявил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.
По словам Чимяо Фана, правительства разных стран для
повышения уровня занятости нужно создать макроэкономическую
стабильность, благоприятную среду для развития бизнеса и определить самые важные виды занятости для развития страны. «Правительствам нужно реализовывать эффективную политику относительно трудовых ресурсов, которые не будут препятствовать появлению новой занятости, а наоборот, смогут предоставить социальную
защиту для самых бедных слоев», – сказал он.
При этом Чимяо Фан подчеркнул, что основным вызовом
для Украины является то, что население страны стареет
значительными темпами, что приводит к сужению сектора рабочей силы. Кроме того, по его словам, большинство рабочих мест
в Украине находится в секторе с низкой продуктивностью и в
«тени».
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Финансист считает, что для решения проблемы Украине необходимо создать соответствующие государственные программы, реализация которых обеспечила бы создание хороших рабочих мест,
повысила продуктивность труда и улучшила стандарты жизни, что
приведет к укреплению социального единства.
«Правительство должно заняться ликвидацией искривления на
рынке труда и неравных условий, чтобы зашли инвестиции и были
созданы официальные рабочие места», – сказал он и добавил, что
Украине реформировать систему образования и подготовки кадров,
а также повысить мобильность трудовых ресурсов (ForUm (http://forua.com/ukraine/2012/12/03/114351.html). – 2012. – 03.12).
***
Треть офисных работников ожидают в 2013 году серьезных
проблем в бизнесе, сокращений или даже ликвидации предприятия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного
Международным кадровым порталом HeadHunter.
Впрочем, не все работники украинских офисов смотрят в будущее
столь пессимистически. Так, 21% опрошенных говорят о том, что в
их компании планируется активный рост, еще 27% ожидают незначительного, но тоже роста. Между тем, каждый четвертый офисный
работник считает, что главной задачей для их работодателя на
2013 будет удержаться «на плаву».
Самыми позитивно настроенными показали себя работники
энергетической сферы. Рост в той или иной степени прогнозируют 75
% опрошенных. Радужные планы на будущее строят также работники
сферы продаж (62 %) и работники ІТ-области (62 %). Не такие веселые
перспективы у строителей – половина из них ожидает сокращения
бизнеса. Не ждут много хорошего от будущего года также и компании, работающие в сфере услуг для бизнеса и для конечного потребителя. Больше трети из них не уверены, что переживут следующий год,
а еще для половины основная задача года – удержаться «на плаву».
Почти треть офисных работников ожидает в грядущем году стабильности – без увольнений, но и без активного расширения. 23 %
уверены, что грядет незначительное сокращение персонала. Почти
столько же уверены в том, что их компанию ожидают массовые увольнения. И только 13 % могут похвастаться планами активного кадрового расширения. При этом почти 40 % думают, что зарплата останется на прежнем уровне, 16 % опасаются, что уровень дохода сни72
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зится, пятая часть респондентов вообще не готова что-либо прогнозировать. ТОП-менеджеры всех направлений больше других групп опасаются понижения заработной платы (22 %).
В случае кризиса первыми «пойдут под нож» премии, бонусы и
зарплаты – считают опрошенные. Следующими сократят расходы
на нематериальную мотивацию сотрудников, а уже только потом
расходы на ведение бизнеса, рекламу и PR.
Несмотря на слабо оптимистические прогнозы, большинство
сотрудников не спешит менять место работы. Активно искать работу
в 2013 году собираются только 30 % респондентов.
Напомним, более половины украинских (63,1 %) и российских ИТ-шников (63,7 %) рассматривают возможность переезда на
работу за границу. При этом каждый пятый украинец предпринимает для этого определенные меры (Левый берег (http://society.lb.ua/
life/2012/12/03/181151_ukrainskie_ofisnie_rabotniki_boyatsya.html). –
2012. – 03.12).
***
С 1 января 2011 года вступил в силу Налоговый кодекс, действие
которого, по мнению многих экспертов, должно было привести к
резкому снижению объемов работы малого бизнеса. Однако, как
показывает статистика, эти опасения оправдались лишь частично. И хотя в 2011 году число работников, занятых на предприятиях малого бизнеса, уменьшилось, годом ранее спад был более
резким. «Процедура закрытия компании в Украине занимает около
двух лет. Поэтому предприятия, решившие закрыться в 2011 году,
формально еще существуют, хотя и показывают нулевую деятельность», – объясняет такую динамику бывшая глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель.
Глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский неоднократно заявлял, что такое снижение показателей малого
бизнеса объясняется отказом от налоговых минимизаций крупных
компаний, которые ранее «дробили» бизнес с целью уменьшения
налоговых платежей. Действительно, малые предприятия сократили
выручку в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, недвижимость и инжиниринг. «Ситуация с малым бизнесом остается неблагоприятной, однако до краха пока далеко. Учитывая, что в 2012 году
малый бизнес существенно увеличил объем налоговых платежей,
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получается, что снижение числа занятых на малых предприятиях в
2011 году стало лишь следствием отказа от схем минимизации», –
отмечает директор Института собственности и свободы Дмитрий Ляпин.
В 2011 году также изменилась и отраслевая структура работы
малого бизнеса. С 60,3 % до 57,7 % снизилась доля малого бизнеса,
занимающегося торговлей. Выросла доля компаний, занимающихся
сельским хозяйством (с 3,6 % до 5,1 %), промышленным производством (с 9,1 % до 9,8 %). По мнению госпожи Кужель, такие изменения стали реакцией бизнеса на снижение платежеспособности населения. При этом средняя зарплата украинцев, занятых в малом бизнесе, по итогам прошлого года составила всего 1520 грн. Это намного
меньше средней зарплаты по стране: среднемесячная зарплата в
2011 году составляла 2633 грн. Однако в 2011 году зарплаты в малом
бизнесе выросли на 22,1%, что больше, чем годом ранее – 12,1 %
(Минпром (http://minprom.ua/digest/110721.html). – 2012. – 06.12).
***
В 2013 году налоговая служба уменьшит количество проверок
владельцев кассовых аппаратов.
Переход на отчетность через Интернет значительно сократит фактические проверки малого и среднего бизнеса, а также существенно
снизит влияние коррупционных рисков на ведение предпринимательской деятельности в регионе, передает пресс-служба ГНС в Днепропетровской области.
Со следующего года предприятия, которые работают с использованием кассовых аппаратов, будут предоставлять налоговую
отчетность в автоматическом режиме. Указанный порядок станет
возможным за счет внедрения электронной контрольной ленты регистраторов расчетных операций.
Новая технология, которая уже успешно зарекомендовала себя во
многих странах, даст возможность фактически полностью отказаться
от проверок владельцев кассовых аппаратов по вопросам порядка
осуществления расчетных операций. Кроме того, предпринимателям
больше не придется хранить в течение 3 лет (как это делается в настоящее время) килограммы бумажной контрольной ленты.
ГНС в Днепропетровской области прогнозирует большую популярность нового налогового сервиса. Основаниями для таких утверждений являются результаты внедрения аналогичного нововведе74
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ния – электронной формы отчетности по НДС. Так в Днепропетровской области по состоянию на конец ноября 2012 92 % юридических
и почти 93% физических лиц, которые отчитываются по НДС, уже
предоставили свою информацию в налоговые органы через Интернет
(DNEPR.INFO (http://dnepr.info/print?content=75824). – 2012. – 04.12).
***
Власти Севастополя предрекают сложные времена для малого
бизнеса в 2013 году
Севастополь перевыполнил план по сбору единого налога почти
на 11 млн грн. Общая сумма составила 49,5 млн грн. Однако эта
тенденция вряд ли сохранится в следующем году, считает начальник финансового управления севастопольской госадминистрации
Ирина Нестерова.
«У нас единый скачет из года в год. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве. Единый налог стал более
привлекательным, и предприниматели на него переходят. Но гарантий того, что этот рост сохранится на следующий год, нет никаких.
Потому что речь идет о секторе малого бизнеса, который в условиях
кризиса находится на передовой и падает первым», – сказала Нестерова, выступая перед депутатами горсовета (NR2.Ru (http://www.nr2.
ru/economy/12/12/06/all/). – 2012. – 06.12).
***
Податкова система України не є складнішою, ніж податкова
система США. Про це заявив партнер PwC Україна Олег Тимків
під час круглого столу «Україна та рейтинги її інвестиційної привабливості: про що свідчать результати експертних та підприємницьких опитувань?», організованого «Лігою фінансового розвитку» за
підтримки «Дзеркала тижня. Україна».
«Багато речей йдуть у бік спрощення в адмініструванні. Навіть
якщо дивитися за кількістю податкових платежів, в порівнянні з
минулим роком, вона істотно зменшилася, в т.ч. за рахунок зарплатних податків», – зауважив експерт.
За словами ж президента групи компаній Research&Branding
Group Євгена Копатька, згідно результатів опитування, проведеного
Research&Branding Group, система оподаткування перейшла з четвірки найбільш тривожних проблем для бізнесу в четвірку менш тривожних. «Основними перепонами, які бачать зараз наші експерти для
75
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бізнесу є корупція, судова система, адміністративні бар’єри», – уточнив фахівець.
У свою чергу голова податкового комітету Європейської
бізнес-асоціації, партнер, керівник податково-юридичної практики Ernst&Young Володимир Котенко наголосив, що одним з основних подразників для бізнесу в податковій сфері лишається незадовільна якість законодавства.
«До тих пір, поки не буде змінена структура ухвалення нормативних актів з питань оподаткування – більший рівень експертної оцінки,
менше хаотичності, більше громадської дискусії, ми завжди будемо
отримувати таку оцінку якості законодавства», – підкреслив представник Європейської бізнес-асоціації та Ernst&Young.
Нагадаємо, що згідно з результатами підготовки другої хвилі
Податкового Індексу Європейської бізнес-асоціації, цей індикатор у
ІІ та ІІІ кварталах 2012 року був зафіксований на позначці 2.42 бали (з
5 можливих), що перевищує результат у 1.90 бали, отриманий в 2011
році.
Нагадаємо, в рейтингу Doing Business-2013 Світового банка та
Міжнародної фінансової корпорації, Україна в порівнянні з минулим
роком піднялася 15 пунктів – з 152-го місця на 137-е. Ця динаміка була
зумовлена в т.ч. поліпшенням позицій держави по критерію «оподаткування» (субрейтинг «Paying Taxes») на 18 пунктів (підвищення зі
183-го місця на 165-е).
Згідно з результатами підготовки другої хвилі Податкового
Індексу Європейської бізнес-асоціації, цей індикатор у ІІ та ІІІ кварталах 2012 року був зафіксований на позначці 2.42 бали (з 5 можливих),
що перевищує результат у 1.90 бали, отриманий в 2011 році.
Відповідно ж до даних опитування керівників 253 американських, європейських і українських підприємств, проведеного
Research&Branding, індекс інвестиційної активності в Україні в жовтні 2012 р. підвищився на 0,2 пункту – в порівнянні з квітнем-2012
– до 4,43 за 10-бальною шкалою (ZN.UA (http://news.dt.ua/ECONOMICS/ukrayinska_ podatkova_sistema_ _ne_skladnisha_za_amerikansku-113609.html). – 2012. – 11.12).
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