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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В України попереду дуже відповідальний період. Новостворений парламент і уряд повинні максимально консолідувати зусилля
та зосередитися на реалізації антикризових заходів, які дозволять
покращити соціально-економічний й фінансовий стан справ в державі. Промислово-підприємницька спільнота вже зробила свій внесок
у формування вкрай актуальних завдань на 2013 р. – на останньому
засіданні Правління затверджено План розвитку національної економіки. Про це в ході підсумкового засідання Правління УСПП сказав
президент УСПП, народний депутат, радник Президента України
Анатолій Кінах...
Програму подальших дій з підвищення ділової активності в Україні УСПП підготував спільно з Економічною радою громадських
організацій та галузевих асоціацій бізнесу, науковими колами. Її було
обговорено в середовищі реального сектору, провідних вітчизняних
експертів й науковців та направлено в Кабінет міністрів України,
який розглянув пропозиції бізнесу та доручив врахувати їх у Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки, яка
наразі доопрацьовується Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів...
«Маємо надію, в системі партнерства влади і бізнесу, в режимі
конструктивного та паритетного діалогу, який постійно розвивається та вдосконалюється в бік демократизму і розширення повноважень громадянського суспільства, ми будемо разом працювати над реалізацією програми подальших дій з підвищення ділової активності в Україні», – резюмував А. Кінах (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.
ua/news/3184.poperedu-napruzhena-y-vidpovidalna-robota.htm).
– 2012. – 28.12) 1.
***
14 грудня 2012 року відбулося засідання Ради Українського союзу
промисловців і підприємців з корпоративної безпеки.
1 Випуск підготовлено на базі матеріалів електронних джерел інформації
за другу половину грудня 2012 р.
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Під час засідання були розглянуті питання щодо захисту інтелектуальної власності на підприємствах України, особливостей ведення
зовнішньоекономічної діяльності, стану розробки Ліцензійних умов
провадження охоронної діяльності, затвердження плану роботи на
2013 рік.
З доповідями по зазначеним питанням виступили заступник директора ДП «Український інститут промислової власності»
Мосов С. П., Президент Європейської Арбітражної Палати Пампуха
Г. Г., Президент ВГО «Українська федерація професіоналів безпеки»
Шабовта С. Б.
За результатами засідання Ради УСПП з корпоративної безпеки прийнято рішення, яке було розіслано підприємствам – членам
УСПП.
Пропонуємо ознайомитися з рішенням Ради з корпоративної
безпеки від 14.12.12р., висловити побажання та пропозиції щодо
порядку його практичної реалізації, ролі і місця УСПП в практичному виконанні рішення Ради, а також пропозиції щодо плану засідань на 2013 рік.
Рішення Ради Українського союзу промисловців і підприємців
з корпоративної безпеки від 14 грудня 2012р.
Розглянувши заплановані питання порядку денного, учасники
засідання, підтримуючи ініціативу вищого керівництва країни щодо
створення в Україні сприятливих умов ведення підприємницької
діяльності, посилення заходів щодо захисту інтелектуальної власності та безпеки при веденні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами України, вирішили:
по питанню № 1: «Про стан захисту інтелектуальної власності на
підприємствах України»
1. Прийняти інформацію радника Президента УСПП з інтелектуальної власності та інтелектуальної безпеки Мосова С. П.
до уваги.
2. У межах взаємодії Державної служби інтелектуальної власності
України і Українського союзу промисловців і підприємців звернутися
з обґрунтованими пропозиціями:
до Президента України і Ради національної безпеки і оборони України – щодо удосконалення політики держави в сфері
інтелектуальної власності і розробки програм її реалізації з
визначенням конкретних цільових результатів на кожний період
реалізації;
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до Верховної Ради України – щодо розробки пакету нормативноправових актів, стимулюючих динамічний розвиток сфери інтелектуальної власності в Україні (термін – протягом 2013 року);
до Кабінету Міністрові України:
– щодо розробки системи економічних стимулів (податкових,
кредитних, страхових) з метою активізації створення та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності для функціонування ринку цих об’єктів, а також інноваційного розвитку економіки України;
– щодо процедурного забезпечення формування управлінських
рішень підрозділами з питань трансферу технологій, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за переліком завдань, які вони
мають вирішувати;
– щодо забезпечення з боку центральних органів виконавчої влади
координування процесів реалізації в Україні повного циклу – від ідеї
створення об’єкта інтелектуальної власності до інноваційного продукту (технології) з подальшими утилізацією чи знищенням використаного матеріального носія, в якому реалізований цей об’єкт інтелектуальної власності;
– щодо проведення фундаментальних і прикладних досліджень, реалізація яких дозволила б змінити ситуацію як у сфері
інтелектуальної власності, так і в питаннях державного управлінні цією сферою і зробити можливим вирішення проблеми
залучення інтелектуального ресурсу до якісних трансформаційних змін інноваційного характеру в економіці та забезпечення
належного впливу інтелектуальної власності на зростання ВВП
в Україні;
3. Важливим аспектом взаємодії Державної служби інтелектуальної власності України та Українського союзу промисловців і підприємців вважати популяризацію та поширення знань із питань інтелектуальної власності у сфері підприємництва та бізнесу, в першу чергу,
серед членів УСПП.
4. Розглянути питання проведення Українським союзом промисловців і підприємців та Державною службою інтелектуальної
власності України у 2013 році спільних регіональних круглих столів і конференцій у напрямі активізації створення та комерціалізації
об’єктів права інтелектуальної власності для функціонування ринку
цих об’єктів в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності
5
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підприємств в умовах жорстких ринкових відносин та сприяння інноваційному розвитку економіки держави в цілому.
5. Українським союзом промисловців і підприємців та Державній
службі інтелектуальної власності України розробити та затвердити
План спільних заходів на 2013 рік щодо реалізації відповідної Угоди
між УСПП та ДСІВ України від 14.12.12р.
6. Термін виконання заходів, викладених в цьому Рішенні по
питанню № 1: «Про стан захисту інтелектуальної власності на
підприємствах України» до 31.01.2013 року (окрім п. 2 щодо розробки
пропозицій до ВРУ).
По питанню № 2: «Про методи забезпечення безпеки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності»
1. Прийняти інформацію Президента Європейскої арбітражної
палати Пампухи Г. Г. до уваги.
2. З метою підвищення рівня захищеності українських підприємств у веденні зовнішньоекономічної діяльності, підвищення їх конкурентоспроможності на зовнішніх ринках Європейській арбітражній палаті за сприянням Українського союзу
промисловців і підприємців провести у Празі 1–2 квітня
2013 року Міжнародний інвестиційний форум із залученням
українських підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність з метою висвітлення привабливості України, як позитивної інвестиційної зони.
3. Європейській арбітражній палаті за підтримки Українського союзу промисловців і підприємців в рамках діяльності
«Робочої групи по опрацюванню законопроектів та проектів
інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної системи безпеки підприємництва» підготувати для внесення
на розгляд Верховної Ради України проекти поправок до Законів
України: «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» – до
31.01.13р.
4. Спираючись на міжнародний досвід підприємств, що надають послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організувати
розробку методів забезпечення безпеки діяльності членів УСПП на
зовнішніх ринках, розробити програму впровадження цих методів у
діяльність суб’єктів господарювання УСПП.
5. З метою підвищення якості послуг, що надаються підприємствам в рамках системи корпоративної безпеки УСПП у сфері
6
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захисту їх економічних інтересів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, провести роботу щодо аналізу та уточнення
переліку послуг, які можуть надаватися підприємствам – членам
УСПП, організувати роботу щодо його практичного використання
у повсякденній діяльності департаменту УСПП з корпоративної
безпеки.
По питанню № 3 «Щодо супроводу проекту Ліцензійних умов
ведення охоронної діяльності»
1. Прийняти до уваги доповідь щодо стану відпрацювання проекту «Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності».
2. Голові «Робочої групи по опрацюванню законопроектів та
проектів інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної системи безпеки підприємництва» Крутову В. В. продовжити
роботу групи, спрямовану на активну участь громадськості у розробці і прийнятті нормативно-правових актів щодо формування
законодавчих основ розвитку та функціонування недержавного сектору безпеки.
3. Робочій групі підготувати та провести разом з експертноапеляційною Радою Держпідприємництва громадські слухання по
новій редакції Ліцензійних умов після їх отримання від Міністерства
внутрішніх справ України.
4. Разом з фаховими громадськими організаціями та федераціями, що діють у сфері недержавної безпеки, представниками «Всеукраїнської асоціації приватних детективів», а також у взаємодії МВС України та СБУ, створити робочу групу для доопрацювання проекту Закону України «Про детективну діяльність», інших
законопроектів, відповідно до плану роботи зазначеної групи на
2013 рік.
По питанню № 4: «Затвердження плану роботи Ради УСПП з корпоративної безпеки на 1-е півріччя 2013 року»
1. Прийняти запропонований план роботи на 1-е півріччя
2013 року за основу і внести в нього пропозиції, які були прийняті під
час обговорення проекту плану та в ході виступів учасників засідання
Ради з корпоративної безпеки.
2. Затвердити план роботи Ради УСПП з корпоративної безпеки на
1-е півріччя 2013 року (див. додаток № 1).
Голова Ради УСПП з корпоративної безпеки А. К. Кінах
Секретар Ради С. М. Худобін
7
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Додаток № 1
План засідань Ради УСПП з корпоративної безпеки
на І-е півріччя 2013 року
№№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Питання

Відповідальний за
підготовку

Можливості використання інформації
Група компаній
від бюро Кредитних історій, як
«Кібер Канал»
невід’ємна складова системи
Остапчук С. І.
корпоративної безпеки УСПП
«НДІ соціальноСоціальний аудит як складова
трудових відносин»
корпоративної безпеки підприємств, Мінсоцполітики
що входять до складу УСПП
України
Мельнік С. В.
Щодо підготовки законопроекту «Про ВГО «УСПТБ»
саморегулювальні організації»
Платкевич Б. С.
Про удосконалення та подальший
Університет
розвиток системи підготовки фахівців економіки і права
з фінансово-економічної безпеки
«КРОК»
підприємств в Україні
Захаров О. І.
Підходи щодо розробки професійних «НДІ соціальнота освітньо-кваліфікаційних
трудових відносин»
стандартів за компетентнісним
Мінсоцполітики
підходом для працівників сфери
України
корпоративної безпеки.
Мельнік С. В.
Щодо внесення змін до Закону
ВГО «УСПТБ»
України «Про громадські об’єднання» Платкевич Б. С.
Методичні рекомендації щодо
розвитку соціальної відповідальності
бізнесу в Україні як напрямок
підвищення корпоративної безпеки
підприємств, що входять до складу
УСПП
Щодо створення умов для
підвищення рівня захищеності
персональних даних суб’єктами
господарювання та інформаційної
безпеки підприємств УСПП

«НДІ соціальнотрудових відносин»
Мінсоцполітики
України
Мельнік С. В.

Терміни
Березень
2013р.
Березень
2013р.
Березень
2013р.
Березень
2013р.
Червень
2013р.
Червень
2013р.
Червень
2013р.

ВГО «Українська
Червень
асоціація захисту
персональних даних»
2013р.
Когут Ю. І.

(Інформація Департаменту з корпоративної безпеки УСПП).
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***
Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості
послідовного продовження політики дерегуляції у 2013 році. Як
зазначив Глава держави на засіданні Ради регіонів, йдеться зокрема
про зменшення витрат бізнесу на дотримання обов’язкових регулятивних процедур.
За словами Президента, прийняті останнім часом законодавчі
акти значно спростили процедури ведення бізнесу та запровадили
більш цивілізовані правила його роботи. Водночас, констатував він,
на практиці ці закони не завжди працюють. Глава держави доручив
Прем’єр-міністру Миколі Азарову та Першому заступнику Глави
Адміністрації Президента Ірині Акімовій спільно з головами ОДА
проаналізувати ситуацію та вжити заходів для її поліпшення. «Нам
треба, шановні колеги, підходити до цих питань дуже-дуже принципово», – підкреслив він.
Глава держави зокрема звернув увагу на реалізацію Закону «Про містобудівну діяльність», яка значною мірою залежить від роботи місцевої
влади, та на питання відкриття центрів надання адміністративних послуг.
«Ставлю Уряду завдання, щоб бізнес реально відчув зменшення
тиску контролюючих органів, а Україна в цілому значно поліпшила
свій рейтинг в оцінці легкості ведення бізнесу та увійшла у ньому
до сотні найкращих країн світу», – резюмував Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України (http://www.
president.gov.ua/news/26481.html). –2012. – 25.12).
***
Набрав чинності Закон України №5312-VI «Про внесення змін
до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про
відповідність».
Закон скасовує обов’язкову реєстрацію декларації виробника
про відповідність. Як наслідок – тепер не вимагатиметься зазначення
виробниками та постачальниками реєстраційних номерів декларації у
супровідних документах. Це заощадить їх кошти та час при реєстрації декларації під час введення продукції в обіг.
За експертними оцінками, реалізація норм Закону дозволить заощаджувати виробникам і постачальникам продуктів близько 40 мільйонів гривень на рік та приведе національне законодавство у сфері
технічного регулювання у відповідність до принципів СОТ і ЄС.
А також будуть усунуті перепони для подальшого розвитку
9

Правові основи розвитку підприємництва...

зовнішньої торгівлі та збільшення товарообігу з державами, основними торговими партнерами України.
Текст документа вже опублікований в офіційних виданнях «Голос
України» (від 03.11.2012 № 208) та «Урядовий кур’єр» (від 03.11.2012
№ 202) (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=245795515&cat_id=244277212). – 2012. – 15.11).
***
Уряд ініціював внесення змін до Податкового кодексу України
щодо зміни кодифікації видів економічної діяльності. Відповідний
проект закону, розроблений Мінекономрозвитку України, схвалено
на засіданні Кабінету Міністрів України 17 грудня 2012 року.
Законопроект розроблено з метою приведення норм Податкового
кодексу України у відповідність з новими кодами класифікації видів
економічної діяльності.
3 1 сiчня 2012 року набула чинностi нова Класифiкацiя видів економічної дiяльностi, затверджена наказом Держспоживстандарту вiд
11.10.2010 № 457. Зазначеним наказом змiнено класифiкацiю за всiма
напрямами дiяльностi суб’єктiв господарювання.
2012 рiк визначено перехiдним перiодом для iснування кодiв
економiчної діяльності: з одночасним застосуванням нової КВЕД 2010
та старої КВЕД 2005.
Починаючи з січня 2013 року, напрям дiяльності суб’єктiв господарської дiяльностi повинен відповiдати КВЕД 2010, оскiльки КВЕД
2005 втратить чиннiсть.
Прийняття проекту закону необхідне для подальшого розвитку
таких пріоритетних для держави галузей економіки, як сільськогосподарське машинобудування, суднобудування, літакобудування, сільське господарство тощо.
Реалізація проекту закону дозволить уникнути правової колізії
внаслідок втрати чинності Національного класифікатора 2005 (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245888532&cat_id=244274160). – 2012. – 19.12).
***
19 грудня 2012 року Уряд прийняв постанову «Про внесення зміни
до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. № 756
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
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Основною метою документа є приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом, удосконалення державного
регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності», прийнятим Верховною Радою України
5 липня 2012 року, скасовано дозвільний документ – разовий індивідуальний дозвіл на перевищення термінів імпортування товарів за
бартерними договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва та встановлено єдині терміни здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності для всіх видів договорів.
На виконання норм Закону з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до нього постановою скасовуються порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт,
надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, а
також порядок віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво,
поставку складних технічних виробів і товарів спеціального призначення. Передбачено також скасування переліку високоліквідних товарів, у разі експорту яких за бартерним договором термін ввезення на
митну територію України імпортних товарів не повинен перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.
Реалізація постанови сприятиме удосконаленню регуляторної
бази у сфері здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній
діяльності. Уряд ініціював внесення змін до Податкового кодексу щодо
кодифікації видів економічної діяльності (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245901234&cat_
id=244274160). – 2012. – 24.12).
***
Депутати вдосконалили адміністрування податків і зборів
Зокрема, Бюджетний кодекс доповнений положенням, згідно з
яким надано право Кабінету Міністрів, Національному банку України
визначати порядок звернення, обліку і розрахунків із застосуванням
фінансових векселів для сплати погоджених грошових зобов’язань,
заборгованості бюджету і бюджетного фінансування. Також введений
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фінансовий вексель як засіб розрахунку для сплати погоджених грошових зобов’язань і заборгованості до бюджету, а також бюджетного
фінансування.
Зокрема, визначено, що фінансовий вексель – це цінний папір,
який засвідчує зобов’язання банківської установи, у тому числі
центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів, які випускаються у бездокументній формі з метою оформлення наявної заборгованості, у тому
числі Державного бюджету України (ДПС у Дніпропетровській
області (http://dp.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79551.html). – 2012.
– 17.12).
***
Держпідприємництво України погодило проект наказу
Мін’юсту «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Документом передбачено розширення доступу до інформації
з ЄДР стосовно відомостей про засновників та посадових осіб юридичної особи з метою уникнення участі у тендерах афілійованих
суб’єктів, а також надання нотаріусам та банкам доступу до ЄДР для
безпосереднього отримання витягів з нього.
Також проект наказу розширює перелік відомостей ЄДР, які
можна отримати за допомогою офіційного веб-сайту Державної реєстраційної служби України, а саме:
– відомості про основний вид діяльності юридичної особи та
фізичної особи-підприємця;
– дані про наявність обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи;
– відомості про видачу останньої виписки з ЄДР (дата видачі
виписки, номер, за яким видано виписку, серія та номер бланка, на
якому викладено текст виписки).
Разом з цим, передбачається визнати таким що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 23.08.2011 № 2009/5
«Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Державна служба України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/878.htm).
– 2012. – 18.12).
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***
18 грудня 2012 за круглим столом Перший заступник Голови
Держпідприємництва Олександр Потімков та Голова Громадської
ради при Держпідприємництві Павло Міхайліді обговорили з представниками одеського бізнесу питання розвитку підприємництва
в Україні.
В рамках зустрічі Перший заступник Голови Служби запропонував представникам бізнесу використовувати можливості спеціально
уповноваженого органу щодо розвитку підприємництва –Держпідприємництва України та активно звертатися за захистом своїх прав.
Спілкуючись з підприємцями Одеси, Павло Міхайліді запропонував побудувати ефективну систему взаємодії з регіональними громадськими об’єднаннями бізнесу для спільного обговорення законопроектів, що регулюють кожну сферу бізнесу та забезпеченню їх реалізації в регіоні.
Було також представлено концепцію щодо формування і реалізації державної політики у сфері підприємництва. Зазначена Концепція передбачає як внесення відповідних змін до існуючих законодавчих актів, так і підготовку нових, а також організаційні заходи по
об’єднанню бізнесу в регіонах.
Проект концепції буде надіслано представникам бізнес-спільноти
у всі регіони України з метою врахування думки підприємців, спільної підготовки законопроектів, а після їх прийняття – забезпечення
реалізації на місцях (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.
gov.ua/info/903). – 2012. – 20.12).
***
Президент Виктор Янукович объединил Государственные
налоговую и таможенную службы, реорганизовав их в Министерство доходов и сборов Украины.
Об этом говорится в указе главы государства.
На новосозданное министерство также возлагается функция
администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Министерство доходов и сборов было создано 24 декабря указом Президента Виктора Януковича (Левый берег (http://economics.
lb.ua/state/2012/12/24/183533_yanukovich_obedinil_nalogovuyu.html).
– 2012– 24.12).
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***
Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью
национальным телеканалам.
«То, что объединение двух служб – налоговой и таможенной – давно было актуальным, это очевидно. Необходимо серьезно
объединить информационную базу налогоплательщиков с тем, чтобы
исключить возможности для уклонения от уплаты налогов», – сказал
Николай Азаров, сообщает пресс-служба Кабмина.
Он добавил, что правительство также приняло решение о восстановлении Министерства промышленной политики, поскольку в
дальнейшем Кабинет Министров значительное внимание будет уделять модернизации промышленности. «Мы сделали акцент на то, что
мы должны строить новую экономику. Поэтому нам нужен серьезный
орган, который будет нарабатывать государственную политику,
направленную на создание условий для привлечения инвестиций
прежде всего на модернизацию нашей экономики», – подытожил
премьер-министр (КИД (http://zadonbass.org/news/politics_other/
message_60855). – 2012. – 28.12).
***
Министр доходов и сборов Александр Клименко планирует в
2013 году вынести на широкое обсуждение законопроект о всеобщем
декларировании доходов граждан, а уже в 2014 году начать его имплементацию. Об этом Клименко сказал в интервью журналу «Эксперт».
Он также сообщил, что возглавляемое им министерство в рамках
внедрения идеи всеобщего декларирования рассматривает возможность проведения налоговой амнистии (возможность легализовать
свои доходы и уплатить с них налоги по меньшей ставке). «Эта тема
очень спекулятивная. Впрочем, признаюсь, что мы рассматриваем
такую возможность в рамках внедрения идеи всеобщего декларирования…», – сказал А.Клименко, отметив при этом, что называет такой
механизм не налоговой амнистией, а нулевой декларацией («ОстроВ»
(http://www.ostro.org/general/economics/news/412283/). – 2012. – 27.12).
***
В созданном недавно Министерстве доходов и сборов может
существенно сократиться штат управленческого аппарата, в том
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числе руководство. Об этом заявил первый вице-спикер, бывший
глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник.
По его мнению, слияние будет иметь положительный эффект для
бизнеса, «так как благодаря этому значительно уменьшится количество проверок на предприятиях».
«Вместе с тем недобросовестным предпринимателям, которые
ранее использовали пробелы в законодательстве, станет намного
сложнее уклониться от уплаты налогов в полном объеме. Ведь теперь
сотрудники министерства будут использовать единые методологию и
подходы», – сказал Калетник.
«Будет создана четкая система контроля: с момента ввоза товара
и до момента его реализации на внутреннем рынке. Таким образом,
если кто-то и попытается уклониться от уплаты положенных пошлин
при ввозе товара, он обязательно попадет в поле зрения министерства
при реализации этого товара», – добавил он.
Игорь Калетник прогнозирует увеличение налоговых поступлений «за счет вывода из тени внутреннего рынка» (КИД (http://
zadonbass.org/news/politics_other/message_60830). – 2012. – 27.12).
***
В Верховной Раде планируют провести широкие публичные
дискуссии относительно внесения новых законодательных инициатив, которые касаются бизнеса.
Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер Верховной
Рады Игорь Калетник. По его словам, чтобы обеспечить конкурентные
и честные возможности работы для отечественных производителей,
необходимо вносить изменения в существующее налоговое законодательство. Однако, прежде, чем выносить документы на рассмотрение
парламента, депутаты намерены провести широкие дискуссии при
участии общественных организаций, бизнеса и экспертов.
Первый вице-спикер Верховной Рады отметил, что данные
законодательные инициативы будут с одной стороны направлены
на создание максимально благоприятных условий для предприятий
малого и среднего бизнеса, а с другой – на невозможности использования существующих пробелов в законодательстве для обогащения
нечистых на руку предпринимателей.
По словам Игоря Калетника, на сегодняшний день большая часть
бизнеса находится в тени, используя различные схемы уклонения от
уплаты налогов. В частности, речь идет и о налоговых льготах.
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«Мы настроены сегодня серьезного внимания к этому направлению. Есть соответствующие договоренности с Министром финансов, Председателем Налоговой службы. Мы услышали друг друга и
будем вместе с ними регулировать эти вопросы. Ведь именно малый
и средний бизнес сегодня в Украине должна быть основой создания
новых рабочих мест и уплаты соответствующих налогов в бюджет.
А для этого он должен иметь возможность прогнозируемого и стабильного развития. Фискальное давление и ежедневные проверки отнюдь
этому не способствуют. И мы будем об этом говорить открыто», –
отметил Игорь Калетник (УРА-Информ (http://ura-inform.com/ru/
economics/2012/12/20/novye-izmenenija-v-nalogovyj-kodeks-budutobsuzhdatsja-s-biznesom-pervyj-vitse). – 2012. – 20.12).
***
В Госпредпринимательства разрабатывают новый порядок
регулирования наружной рекламы в Украине.
19 декабря в Госпредпринимательства Украины состоялось заседание рабочей группы по подготовке нового проекта Постановления КМУ об утверждении Типовых правил размещения наружной
рекламы.
По мнению организаторов рабочей встречи, начальника разрешительной системы управления департамента Госпредпринимательства Лысогор Н. М. и координатора региональных експертных
групп Общественного совета при Госпредпринимательства, необходимость принятия новых правил вызвана несколькими причинами.
Среди них: необходимость приведения постановления в соответствие с
требованиями законодательства о разрешительной системе, усовершенствование норм и требований, регулирующих размещение рекламных
конструкций,сохранение эстетического вида городов,обеспечение безопасности на дорогах при размещении рекламных конструкций. Множество жалоб и обращений операторов рынка из разных регионов
Украины свидетельствуют о «ручном» регулировании рынка рекламы
на местах, всевозможных незаконных ограничениях, что не позволяет
ему развиваться в цивилизованых формах.
«Цель нашей рабочей группы – подготовить сбалансированный
и комплексный документ, который четко отрегулирует все вопросы,
начиная от получения разрешений, исчерпывающего перечня норм и
стандартов, необходимых ограничений и заканчивая порядком демонтажа рекламных конструкций», – сказал В. Е. Ветров.
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Представители предпринимателей, ведущие хозяйственную деятельность в сфере рекламы, высказывали разные мнения, основываясь
на своей практике, относительно существующего порядка размещения
рекламных конструкций в Украине. Так, представитель Общественного объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Плива О. А.
в своем выступлении отметил: «Не смотря на нормы закона о разрешительной системе, представители органов исполнительной власти,
на которых возложены функции регулирования наружной рекламы,
регулярно нарушают вышеуказанный закон. В связи с этим, предприниматели вынуждены обращаться как в прокуратуру, так и в судебные
органы». Его выступление поддержали предприниматели из разных
регионов, указывая на то, что систематически практикуется передел
рынка, на что повлиять правовыми механизмами очень сложно.
Председатель Ассоциации наружной рекламы Украины
Биденко А. И. неожидано для участников обсуждения выступил против принятия новой редакции постановления, в частности он заявил: «Сейчас в Верховной Раде находится проект изменений в Закон
«О рекламе», который был подготовлен нашей Ассоциацией и поэтому
давайте дождемся его принятия, а после приступим к подготовке проекта постановления». На что представитель Госпредпринимательства
Лысогор Н. М. ответила, что нет ни какой уверенности в скором принятии законопроекта, подготовленного Ассоциацией, который, по ее
мнению, радикально не решает все проблемные вопросы для операторов рынка. Большинство участников рабочей встречи поддержали
предложение о одновременном рассмотрении внесения изменений как
в закон, так и в постановление, регулирующие процедуры розмещения рекламных конструкций.
В заключение В. Е. Ветров сказал о том, что целью организации рабочей группы, с которой должны построить взаимодействия
представители рынка всех регионов Украины является не только
подготовка оптимального порядка регулирования, но и внедрение
их в каждом регионе Украины (Николаевская информационноаналитическая интернет-газета (http://www.mk.mk.ua/rubric/
economic/2012/12/21/09232//). – 2012. – 21.12).
***
З 1 січня 2013 року ставка податку на прибуток підприємств
становитиме 19 %. Про це під час зустрічі з підприємцями повідомили фахівці Західно-Донбаської ОДПІ.
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До того ж, з наступного року, строком на 10 років набирає чинності пільгова система оподаткування для суб’єктів індустрії програмування, що передбачає сплату податку на прибуток за ставкою 5 %
та звільнення від ПДВ операцій з постачання програмної продукції.
Без перебільшення, топ-новиною 2013 року стане і авансовий
порядок сплати податку на прибуток підприємств.
Відтак, платники податку (крім новостворених, неприбуткових організацій, сільськогосподарських товаровиробників, а також осіб з доходами за попередній рік в обсязі до 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачуватимуть авансовий внесок податку в сумі не менше 1/12 нарахованої
до сплати суми податку за попередній рік, – повідомили податківці.
При цьому податкова декларація подається за річний звітний
період (ДПС у Дніпропетровській області (http://dp.sts.gov.ua/mediaark/local-news/79918.html). – 2012. – 20.12).
***
Україна стане ще більш інвестиційно – привабливою. Про це
повідомили в Управлінні взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у
Харківській області.
Ухвалені у другому читанні законопроекти №11284-11285 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» запроваджують нові правила оподаткування операцій з цінними паперами та
деривативами. Це дозволить наблизити облік загального фінансового
результату за вказаними операціями до стандартів бухгалтерського
обліку та сприятиме створенню в Україні прозорого та інвестиційнопривабливого цінно-паперового ринку.
«При внесенні пропозицій щодо введення податку з обігу по операціях з цінними паперами була проаналізована і врахована звітність
усіх основних учасників фондового ринку, в тому числі основних
інвесторів, які проводять операції з інвестування через цінні папери.
В опрацюванні законодавчої ініціативи у складі робочої групи брали
активну участь представники НКЦБФР, НБУ, бізнесу, а також саморегульовані організації, що представляють інтереси різних фінансових і інвестиційних ринків, пропозиції яких були максимально враховані в тій редакції законопроекту, яку погодив парламент у другому
читанні», – повідомили в податковій.
Так, за пропозиціями представників бізнесу податок з обігу за операціями з усіма позабіржовими паперами було зменшено з 3 % до 1,5 %,
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для операцій з біржовими цінними паперами при 0-й ставці податку на
обіг також передбачене зниження податку на прибуток до 10 %.
У законопроекті передбачено так званий «нульовий варіант» –
порядок, при якому загальні правила оподаткування (облік у валових
витратах 25 % від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами) діятимуть з 1 січня 2013 року, а сформований до цієї
дати від’ємний фінансовий результат відокремленого обліку операцій
з цінними паперами, за виключенням вартості їх придбання, не включається до витрат податкового обліку та переноситься на зменшення
доходів від операцій з цінними паперами майбутніх періодів.
«Вищевказані законопроекти надають податковій службі ефективні інструменти для ліквідації схем мінімізації оподаткування та
детінізації ринку цінних паперів» – зазначили податківці (ДПС у Харківській області (http://kh.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79680.html).
– 2012. – 18.12).
***
Однією з новацій, що вводиться законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду деяких податків і зборів», затвердженим Верховною Радою України
20 листопада 2012 року, стало запровадження документальної
невиїзної позапланової електронної перевірки.
Вказаний вид перевірок буде проводитися виключно за бажанням
самого платника податків. Для цього платник податків з незначним
ступенем ризику може подати заяву до органу ДПС, у якому він перебуває на податковому обліку. Така заява подаватиметься за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки в електронній формі.
Форма такої заяви та порядок її подання, прийняття рішення про
проведення електронної перевірки встановлюються Міністерством
фінансів України.
За результатами електронної перевірки складатиметься довідка у
двох примірниках. Ця довідка підписуватиметься посадовими особами
органу державної податкової служби, які проводили перевірку та повинна бути зареєстрована в органі ДПС протягом трьох робочих днів з
дня закінчення встановленого для перевірки строку. Виняток складатимуть платники податків, що мають філії та/або перебувають на сплаті
консолідованого податку. У цих випадках реєстрація довідки про електронну перевірку відбуватиметься протягом п’яти робочих днів.
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Після реєстрації довідка буде вручатися платнику податків особисто або його законним представникам для ознайомлення та підписання. Ця процедура триватиме п’ять робочих днів з дня вручення.
Платник податків зможе подати заперечення до довідки разом з підписаним примірником довідки.
Заперечення розглядатимуться органом ДПС протягом п’яти
робочих днів з дня їх отримання. Про результати розгляду платнику
податків надішлють відповідь, яка є невід’ємною частиною частиною
довідки про проведення електронної перевірки.
Електронні перевірки, передбачені Податковим кодексом, почнуть
проводитися для платників податків:
які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, – з 1 січня 2014 р.;
суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу – з
1 січня 2015 р.;
інших платників податків (великого бізнесу) – з 1 січня 2016 р.
(ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/mediaark/news-ark/79885.html). – 2012. – 20.12).
***
Якщо в облікових даних підприємця – фізичної особи значаться
КВЕД -2005 року, то це не підстава вважати недійсним Свідоцтво
платника єдиного податку, якщо воно видане у 2012 році. Відповідний лист ДПС України №11394 від 13.12.2012 року звертає на цей
момент увагу працівників регіональних органів ДПС.
Більш того, подаючи заяву на застосування спрощеної системи
оподаткування у 2013 році, підприємці вказують ті види діяльності,
які відповідають видам діяльності в облікових даних на момент
подання заяви. Це означає, що податкова не може відмовити у видачі
Свідоцтва платника єдиного податку на 2013 рік, якщо в облікових
даних вказуються „старі” КВЕД 2005 року.
Однак, ця норма не стосується новостворених суб’єктів підприємництва, – наголошує ДПС України..
Після приведення видів діяльності у відповідність до КВЕД-2010
у реєстраційних даних, фізичні особи-платники єдиного податку вносять відповідні зміни у свідоцтво платника єдиного податку.
Хоч платникам єдиного податку терміново вносити зміни до своїх
документів не потрібно, однак подбати про заміну КВЕДів таки варто,
щоб не створювати собі проблем у майбутньому, – звертають увагу у
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ДПС у Волинській області (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.
gov.ua/media-ark/news-ark/80097.html). – 2012. – 24.12).
***
ДПС України своїм наказом від 21 грудня 2012 року № 1160
затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку
відображення в податковому обліку суб’єктами господарювання
операцій з цінними паперами.
У консультації чітко визначені види професійної діяльності, які
здійснюються на фондовому ринку. Це – діяльність з торгівлі цінними
паперами, діяльність з управління активами інституційних інвесторів, андеррайтинг, депозитарна діяльність та діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку.
Відтепер, за словами фахівців податкової служби, не виникне
жодних спірних питань щодо застосування законодавчих норм, якими
регламентуються такі операції. Попередньо проект податкової консультації був узгоджений з учасниками фондового ринку та отримав
їх схвальну оцінку.
Крім того, цим документом податкова служба скасувала попередні податкові консультації щодо порядку оподаткування податком на
прибуток операцій з цінними паперами на фондовому ринку, затверджені наказами ДПСУ від 05.07.2012 No579 та No573.
З повним текстом податкової консультації можна ознайомитися на
веб-порталі ДПСУ www.sts.gov.ua (ДПС у Волинській області (http://
vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80549.html). – 2012. – 27.12).

СТОСУНКИ БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Держпідприємництво підбило підсумки засідань Експертноапеляційної ради за 2012 рік. У період з 5 липня 2012 року до
20 грудня відбулося 10 засідань Експертно-апеляційної ради при
Держпідприємництві України. З початку роботи було розглянуто
407 скарг від підприємців.
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З моменту створення Експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві виконаний великий обсяг роботи. За півроку розглянуто скарги, що почали надходити з серпня 2011 року та дісталися
Службі «у спадок» від попередніх відомств. Фактично, на кінець
2012 року ліквідована заборгованість по розгляду скарг. Запити
розглядаються у 20-денний термін відповідно до Положення про
Експертно-апеляційну раду.
Підсумки показали, що задовільну відповідь на скарги отримали
60 % підприємців.
Серед тих, хто отримав відмову, «перші» місця займають перевізники та аптекарі. Відповідно 46 та 58 підприємців було таки позбавлено ліцензії.
Голова Експертно-апеляційної ради Михайло Бродський неодноразово заявляв, що скарги за видами діяльності, від яких залежить
безпека, життя і здоров’я людей, розглядаються особливо пильно.
Щоправда, у роботі органів ліцензування також були виявлені
порушення. Здебільшого вони мають процедурний характер. Так,
представниками перевіряючих органів допускаються невідповідності у актах, ліцензіат не повідомляється належним чином про перевірку. Так, на сайті відомства має бути попередня інформація про
період перевірки суб’єкта господарювання. Підприємця безпосередньо мають письмово попередити про планову перевірку за 10 днів до її
початку, він має отримати це повідомлення особисто. Крім того, часто
проводились позапланові перевірки без належних підстав. Члени
Ради зауважували, що підстави для позапланових перевірок повинні
бути чітко регламентовані нормами чинного законодавства, а акти
мають складатися у спосіб, визначений законом. Позапланові перевірки можуть проводитися лише за тими питаннями, які викладено у
зверненнях про порушення ліцензійних умов, тобто стали підставою
для такої перевірки. Все інше – порушення законодавства та перевищення повноважень.
Голова Держпідприємництва Михайло Бродський пояснив:
«Якщо орган перевірки працював незаконно – його варто покарати,
але якщо під час цієї перевірки у ліцензіата виявили серйозні порушення – він буде позбавлений ліцензії. А відсутність підприємця під
час планової перевірки, або ж відмова її проводити – перша причина
позбавити ліцензії».
Найбільш скаржилися у 2012 році до Експертно-апеляційної ради
підприємці кияни – 77 скарг. А от із Волинської області не надійшло
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жодного прохання переглянути рішення ліцензійного органу щодо
анулювання ліцензії.
Результатами засідань Ради стала низка пропозицій:
– доповнити Ліцензійні умови вимогами щодо наявності вищої
медичної освіти у власника/співвласника аптеки;
– доопрацювати норми складання актів за комплексними перевірками і звести їх в один документ;
– проводити навчання для регіональних представників органів
ліцензування.
Окрім того, у зв’язку з чисельними зверненнями суб’єктів господарювання, Держпідприємництво здійснило експертизу спільного наказу МОЗ України та МВС України від 05.06.2000 № 124/345
«Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у
водії та водіїв транспортних засобів». Було прийнято Рішення щодо
скасуванням курсів для медпрацівників, які проводять передрейсові
медогляди водіїв (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/
info/924). – 2012. – 27.12).
***
Вступил в силу приговор Винницкого горсуда относительно
бывшего начальника отдела управления налоговой милиции ГНС
области…
Напомним, в августе 2011 года в СБУ обратился винницкий предприниматель с заявлением о вымогательстве у него налоговиком
5 тысяч долларов. Эта сумма якобы должны была стать компенсацией за то, что в отношении бизнесмена не будет возбуждено уголовное дело по факту выявленных нарушений налогового законодательства в финансово-хозяйственной деятельности. Чтобы не брать в руки
купюр, госслужащий указал предпринимателю банковский счет,
на который следует перевести деньги. Сотрудники СБУ задержали
налоговика при передаче ему квитанции о перечислении 40 тысяч
гривен (Винница РЕАЛ (http://real-vin.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=4310:-5-40-&catid=216:-52&Itemid=651). –
2012. – 26.12).
***
Щоб запобігти корупційним проявам, норми діючого антикорупційного законодавства податківцям краю співробітники відділу
23

Стосунки бізнесу та влади

внутрішньої безпеки при ДПС у Волинській області роз’яснили під
час 480 бесід та виступів у трудових колективах. У пресі, в ефірі
радіо та телебачення, на сторінках Інтернет-видань протягом 11 місяців 2012 року ВВБ при ДПС в області ініціював вихід більш ніж ста
публікацій та інформаційних матеріалів.
Разом з тим, дотримання норм антикорупційного законодавства
волинськими податківцями співробітники відділу внутрішньої безпеки при ДПС в області вивчали під час 143 службових перевірок.
За результатами розгляду 17 матеріалів таких перевірок органами
прокуратури Волинської області порушено 2 кримінальні справи.
Відділ внутрішньої безпеки при ДПС в області звертається до
громадян з проханням повідомляти про неправомірні дії працівників органів податкової служби за номером телефону (0332) 729264, а
також пропонує скористатися телефонним номером «Пульсу податкової» (044) 284-00-07.
Особисто можна звертатися за адресою м. Луцьк, Київський майдан, 4, каб. 124.
Відомості, викладені в усних та письмових зверненнях, будуть
об’єктивно та своєчасно розглянуті відповідно до вимог чинного
законодавства (“Волинський Iнформацiйний Портал OnLine”
(http://vip.volyn.ua/news/pro-vimogi-antikoruptsiinogo-zakonodavstvapodatkivtsyam-volini-nagaduvali-maizhe-pivtisyachi-r). – 2012. – 17.12).
***
19 декабря работники Управления по борьбе с организованной
преступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области во
время оперативно-розыскных мероприятий в служебном кабинете
«на горячем» задержали чиновника государственной экологической
инспекции Государственного управления экологии и природных
ресурсов в Днепропетровской области.
Задержанный требовал и получил взятку от директора ООО в размере 3 тыс. долларов США за то, что не оштрафует его согласно акту проверки. Предмет взятки изъят. Начато уголовное производство по ст. 368
(Получение взятки) УК Украины («Днепропетровск. Комментарии»
(http://dnepr.comments.ua/news/2012/12/20/111150.html). – 2012. – 20.12).
***
В Артемовске установку видеонаблюдения хотят переложить
на плечи предпринимателей.
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Городской голова Алексей Рева считает, что в первую очередь
камеры нужно устанавливать в районе Юбилейной и в центре, постепенно расширяя радиус. Видеонаблюдение хотят использовать для
предотвращения и быстрого раскрытия преступлений. Идею поддержал начальник Артемовского горрайонного отдела милиции и предложил обязать предпринимателей устанавливать камеры в зависимости
от вида оказываемых услуг, например, продажа алкоголя (www.06274.
com.ua. (http://www.06274.com.ua/news/247076). – 2012. – 17.12).
***
Прокуратура Житомирской области продолжает проверять факты незаконного вмешательства контролирующих и
правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность. На протяжении текущего года по результатам проверок органы
прокуратуры внесли 55 документов реагирования об устранении нарушений закона, к ответственности привлечено 23 должностных лица.
Об этом Житомир.info сообщили в пресс-службе прокуратуры
Житомирской области.
К примеру, Новоград-Волынская межрайонная прокуратура
зафиксировала факт незаконного вмешательства сотрудника милиции в деятельность предпринимателя. На территории городского
рынка правоохранитель безосновательно проверил у субъекта
хозяйствования документы на право осуществления торговли
продовольственными товарами. При этом правоохранитель не имел
никаких полномочий на проведение соответствующей проверки.
Милиционера за допущенные нарушения привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Житомирской области напоминает, что сообщения
о неправомерных действиях контролирующих и правоохранительных
органов областного уровня принимаются по телефону 41-27-01 (Житомир.info (http://www.zhitomir.info/news_117104.html). – 2012. – 20.12).
***
7 декабря на телефоны редакции «Субботы плюс» поступило много звонков от предпринимателей с жалобами на инспекцию по защите прав потребителей. Поводом стала массовая проверка торговых точек на двух рынках – Крытом и Александровском.
Причины жалоб торговцев «Субботе плюс» прояснил Павел Бовкун,
представитель общественной организации «Ника»:
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– Согласно документам инспекция не имеет права проверять торговцев, которые находятся на едином налоге. Об этом говорит множество законов, в том числе принятых в этом году. Но, несмотря на это,
инспекция все же вышла с проверками на рынки города.
И.о. главы инспекции Леонид Собакарь объяснил:
– К нам поступило очень много жалоб от потребителей на продовольствие, которое сбывают на этих рынках. Собственно, поэтому мы
направили туда проверки. …По результатам предыдущих проверок
60-70 процентов продаваемых продовольствия – это фальсификаты…
Эту проверку мы провели согласно плану, утвержденному Госинспекцией Украины. Вместе с сотрудниками инспекции выходили также
представители милиции, так что все осуществлялось в рамках закона
(Интернет-версия газеты «Суббота плюс» (http://z-city.com.ua/
subbota-plus/habitat.html?id=-11237). – 2012. – №50 (721), 13 – 20.12).
***
Всех предпринимателей попросят заменить кассовые
аппараты
В зале мэрии (Запорожье) городские власти и представители налоговой провели встречу с местными предпринимателями. Речь шла о
том, что с 1 января 2013 года в Украине вступает в силу новый закон
об электронной отчетности в режиме реального времени для владельцев торговых точек...
…в правительстве приняли решение оснастить всех предпринимателей, работающих с кассовыми аппаратами, нового вида оборудованием. В частности, кассовыми аппаратами с модемом. Таким образом информация о покупке-продаже какого-либо товара в магазине
будет направляться в режиме реального времени на сервер налоговой
службы области. И техника сама посчитает выручку каждого бизнесмена за час, день, месяц...
…Если верить заявлениям представителей налоговой службы,
уже к средине декабря в городе запустят пилотный проект по использованию нового оборудования в нескольких торговых точках города.
А с 1 января 2013 года такие аппараты должны появиться у всех
торговцев. Но, несмотря на то, что заветные даты близятся, новых
кассовых аппаратов никто из предпринимателей еще в глаза не
видел. Просто потому, что национальные производители еще не наладили их массовое производство и продажу, и не зарегистрировали в
государственных реестрах. Вопросы вызывает и стоимость нового
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оборудования (Интернет-версия газеты «Суббота плюс» (http://zcity.com.ua/subbota-plus/habitat.html?id=-11244). – 2012. – №50 (721),
13 – 20.12).
***
У Закарпатській області під час отримання 40 тис. грн хабара
затримали податківця. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі прокуратури Закарпатської області.
Встановлено, начальник одного з відділу ДПС України в Закарпатській області провів перевірку діяльності одного з ужгородських
підприємств і виявив порушення вимог податкового законодавства.
Відтак на підприємця було накладено штрафних санкцій від 80 до
120 тис. грн.
Як зазначають в прокуратурі, чиновник сказав директору, що за
не проведення перевірок всіх торгових закладів товариства, за заниження розміру штрафних санкцій до держбюджету йому необхідно
сплати 40 тис. грн хабара та 20 тис. грн штрафу до бюджету.
Працівники СБУ затримали чиновника «на гарячому» під час
отримання грошей.
Проти податківця порушили справу ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція даної частини статті передбачає покарання позбавленням волі на
строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та
з конфіскацією майна (ZAXID.NET (http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatkivets_vimagav_vid_ pidpriyemtsya_40_tis_grn_
habara&objectId=1273708). – 2012. – 20.12).
***
Шахраї надалі намагаються обдурити підприємців.
Аферисти цього разу представляючись начальниками податкових
інспекцій в Тисменицькому, Надвірняському та Рожнятівському районах продовжують вимагати у підприємців кошти, буцімто за не проведення перевірки, телефонуючи з номера (063) 953-68-00.
Як уже зазначалось, минулого тижня аналогічні авантюри здійснювались з телефонних номерів (093)797-07-22 або (093) 797-07-19.
Державна податкова служба в Івано-Франківській області застерігає керівників суб’єктів господарювання про намагання шахраїв
вчинити протиправні дії та у разі надходження таких дзвінків, відразу поінформувати відділ внутрішньої безпеки при ДПC в області за
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номерам телефону (0342) 77-19-15 (ДПС в Івано-Франківській області
(http://if.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80090.html /). – 2012. – 24.12).
***
25 декабря возле Киевской городской государственной администрации состоялся митинг предпринимателей, организованный
ОО «Гражданский Корпус» и ОО «Ассоциация владельцев малого
бизнеса и МАФов».
Мирное собрание предпринимателей Киева обратилось к киевским руководителям с требованиями вспомнить обещания, которые
были даны малому бизнесу в начале 2012 года.
На пленарном заседании сессии Киевсовета, которое состоялось
20 декабря 2012 года, должны были приниматься два решения: о продлении сроков заключения и оплаты договоров об уплате паевого
участия для тех участников временных сооружений, которые обратились в Городской разрешительный центр г. Киева с целью легализации, но, по независящим от них причинам, не смогли получить
разрешительные документы, и об утверждении порядка получения
документов на 2013 год для тех предпринимателей, которые в этом
году заключили договора о паевом участии. Но указанные решения
не были приняты.
В связи с непринятием этих решений возникла ситуация, при
которой с 1 января 2013 года все предприниматели окажутся «вне
закона», а их временные сооружения будут подлежать демонтажу. По
мнению участников мирного собрания, такая ситуация может привести к многочисленным нарушениям прав предпринимателей и к
созданию условий для развития коррупционного поля.
Кроме того, складывается недопустимая ситуация и сфере размещения остановочных комплексов.
Участники акции утверждают, что напряжение в кругу предпринимателей достигло апогея, поэтому для урегулирования ситуации
было решено обратиться к городским властям с манифестом, в котором изложены все требования представителей малого бизнеса г.Киева
(Mignews.com.ua (http://www.mignews.com.ua/ru/photo/128559.html).
– 2012. – 25.12).
***
Работники Управления государственной службы борьбы с
экономической преступностью крымской милиции задержали с
28

Безпека підприємництва, 2012, № 9

Порушення прав підприємців

поличным должностных лиц одного из обществ с ограниченной
ответственностью Симферополя, которые вымогали и получили
взятку от частного предпринимателя за успешную сделку.
Как передает крымский Главк МВД, к руководству общества
обратился частный предприниматель с просьбой предоставить ему в
аренду нежилые помещения общей площадью 600 квадратных метров
под размещение склада. Директор и его заместитель сообщили мужчине, что данный вопрос можно решить за определенное денежное
вознаграждение – шесть тысяч гривен. Однако незаконно заработать
нечистым на руку дельцам помешали оперативники, которые и задержали их на горячем.
По информации начальника УГСБЭП в Крыму Эдуарда Онацкого,
в отношении должностных лиц открыто уголовное производство по ч.
4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (коммерческий подкуп должностного лица, юридического лица частного права независимо от
организационно-правовой формы).
За коррупционные деяния им грозит штраф от десяти до пятнадцати
тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества (События
Крыма (http://www.sobytiya.info/news/12/28239). – 2012. – 28.12).
***
В Севастополе открыто уголовное производство по ч.3 ст.368
УК Украины (получение взятки) в отношении 40-летнего работника государственной пожарно-спасательной части. Об этом
сообщает пресс-служба МВД.
По информации, мужчина требовал и получил товароматериальные ценности и 3 тысячи гривен взятки от частного предпринимателя за непривлечение к административной ответственности
за выявленные нарушения противопожарного надзора в его магазине.
Правонарушитель задержан (Центр журналистских расследований
(http://investigator.org.ua/news/68202/). – 2012. – 26.12).
***
Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю під час одержання 6 000 гривень затримали голову сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю
Самбірщини.
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Службовець, будучи одночасно депутатом сільської ради, вимагав
від приватного підприємця неправомірну вигоду за підписання договору оренди сільськогосподарських приміщень, – інформує відділ звязків з громадськістю головного управління МВС у Львівській області.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні
за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 зн.3 КК України, санкція якої передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи
років (Львівські новини (http://lvivexpres.com/news/2013/01/05/39766).
– 2013. – 05.01).
***
…Более 20 лет городские власти (Николаев) не могут или не хотят
удовлетворить просьбы предпринимателей узаконить их малый бизнес (на рынке в микрорайоне Кульбакино). Торговое место, где работают эти люди (а их около 30 человек), никому не мешает – альтернативного рынка в Кульбакино нет.
Предприниматели – люди порядочные и законопослушные, хотят
платить налоги в бюджет (Korabelov.info (http://www.korabelov.info/
tag/predprinimateli.html). – 2012. – 28.12).
***
Правоохранители задержали за взяточничество чиновницу
инспекции по вопросам труда в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Служащая государственной инспекции по вопросам труда в Одесской области требовала и получила от частного предпринимателя
8,4 тыс. грн. взятки. За эту сумму она обещала не проводить проверку
соблюдения бизнесменом трудового законодательства.
По данному факту следственный отдел Одесского городского
управления внутренних дел открыл уголовное производство по ч.3
ст.368 Уголовного кодекса Украины – «Получение взятки» («Бессарабия INFORM» (http://bessarabiainform.com/chinovnicu-v-odesskojoblasti-pojmali-na-vzyatke/). – 2012. – 30.12).
***
На Рівненщині невідомі від імені Головного контрольноревізійного управління України збирають інформацію про підприємства, скеровуючи їм відповідні запити на офіційних бланках
відомства.
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Про це повідомляє Державна фінансова інспекція в Рівненській
області, закликаючи громадян остерігатися шахраїв.
«У зв’язку з цим доводимо до відома підконтрольних установ та
громадян, що, відповідно до указу президента від 23.04.2011 №499,
утворено Державну фінансову інспекцію України, яка є правонаступником Головного контрольно-ревізійного управління України та
здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні
органи», – інформує прес-служба відомства.
Крім того, право підпису відповідних документів на бланках
Держфінінспекції України має голова Державної фінансової інспекції
України та його заступники. Відповідно, на бланках Держфінінспекції в Рівненській області – начальник Державної фінансової інспекції
в Рівненській області та заступники.
Офіційна електронна адреса Державної фінансової інспекції України – postmast@dkrs.gov.ua та офіційна електронна адреса
Державної фінансової інспекції в Рівненській області – postmaster@
oblkru.rovno.ua.
Нагадаємо, у жовтні на Львівщині затримали місцевого жителя,
який представлявся працівником СБУ і видурював гроші у заможних
громадян.
Також у Львівській області порушено 5 кримінальних справ проти
шахраїв, які видавали себе за податківців (ZAXID.NET (http://zaxid.
net/home/showSingleNews.do?na_rivnenshhini_nevidomi_vid_imeni_
kru_zbirayut_informatsiyu_pro_pidpriyemstva&objectId=1273722). –
2012. – 20.12).
***
Губернатор Сумской области на коллегии сообщил, что ему
жалуются предприниматели на действия налоговой службы и
попросил правоохранительные органы взять на контроль этот вопрос
(0542.in.ua (http://www.0542.in.ua/news/249689). – 2012. 21.12).
***
У податкових органах Тернопільської області з метою попередження корупційних діянь і виявлення злочинів у сфері службової діяльності провели 50 перевірок.
Про це повідомив начальник відділу внутрішньої безпеки при
ДПС у Тернопільській області УВБ ДПС України, полковник податкової міліції Олександр Малець.
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За результатами перевірок направили 11 подань керівникам для
вжиття заходів реагування із 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 8 кримінальних справ, двох осіб притягнуто
до кримінальної відповідальності (Новинний портал за Збручем
(http://zz.te.ua/za-koruptsiyu-na-ternopilschyni-zvilnyly-azh-chotyrohpodatkivtsiv/). – 2012. – 15.12).
***
Співробітники УДСБЕЗ затримали підприємця за підозрою у
посередництві в отриманні хабарів чиновником Черкаської мерії.
До ДСБЕЗ звернувся громадянин з заявою про те, що впродовж
грудня 2012 року знайомий підприємець підбурює його до давання
хабара в розмірі 2 тис. 500 доларів США головному архітектору міста
Черкаси за оформлення та отримання документів на право власності
на об’єкт нерухомого майна.
За інформацією УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області,
злочинну діяльність цього підприємця викрито. На думку слідства,
він, з корисливих мотивів, з метою виконання дій, направлених на
позитивне вирішення питання щодо оформлення та отримання документів на право власності на об’єкт нерухомого майна, повідомив громадянина про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі
2 тис. 500 доларів США, які він в подальшому, за його словами, в якості
хабара, передасть головному архітектору м.Черкаси для прискорення
виготовлення і підписання документів для оформлення права власності на квартиру.
Заявник, вважаючи, що підприємець може вирішити це питання,
маючи зв’язки і можливості, погодився на передачу останньому вказаних грошових коштів.
19.12.2012 підприємець, перебуваючи у власному автомобілі,
отримав від громадянина грошові кошти в розмірі 2 тис. 200 доларів США та 2 тис. грн., під час чого був затриманий працівниками
УДСБЕЗ спільно з слідчим СУ УМВС України в Черкаській області
на гарячому.
Наразі в межах досудового розслідування кримінального провадження вживаються заходи щодо встановлення та документування
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додаткових фактів протиправної діяльності затриманого (Ремарка
(http://www.remarka.net.ua/newsline/1946-cherkaskyj-pidpryjemecvgovoryv-svogo-kolegu-daty-habara--teper-maje-klopit.html). – 2012. –
21.12).
***
Киевский районный суд Харькова приговорил начальника государственной налоговой инспекции одного из районов города до
7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в
правоохранительных органах на 3 года и с конфискацией имущества (kontrakty.ua. (http://kontrakty.ua/article/56868). – 2012. – 29.12).
Суд признал чиновника виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что за проведение плановой проверки
«без последствий», налоговик заставил руководителя фирмы оплатить счета из ресторана, в котором праздновал свой день рождения
(8,820 тыс. грн).
Кроме того, чтобы улучшить показатели своей работы, он заставил другую фирму по результатам проверки уплатить в бюджет доначисления на сумму 150 тыс. грн. В противном случае начальник налоговой угрожал искусственно увеличить эти выплаты в несколько раз.
За свое «снисходительное отношение» он также получил от предпринимателя взятку в 43,5 тыс. грн. (kontrakty.ua. (http://kontrakty.ua/
article/56868). – 2012. – 29.12).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Предпринимателей Вольнянского района ожидает серьёзный
разговор с главой районной администрации – именно такое намерение выразил на коллегии РГА Владимир Черленюх.
Глава района планирует провести ряд совещаний совместно с
руководством налоговой инспекции и управления земельных ресурсов, землеустроителями и главами сельских советов, а также представителями бизнеса, чьи предприятия и фермерские хозяйства
находятся на их территории. Главной целью данных мероприятий
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является анализ ситуации в районе и выявление лиц, уклоняющихся
от оформления документации на земельные участки, находящиеся
под принадлежащими им зданиями и сооружениями.
Как заявил Владимир Черленюх, многие предприниматели ограничиваются лишь получением разрешения на право пользования
землёй и изготовлением технической документации, не утруждая
себя окончательным ее оформлением и не внося впоследствии арендную плату. Часть тех, кто все же оформил документы, до сих пор платит за землю минимальный налог.
Глава районной администрации заверил присутствующих в
том, что всем, кто не хочет узаконить земельные отношения или
сознательно затягивает процесс оформления документации, будет
предъявлено требование освободить занимаемый участок с последующей передачей его другому, более законопослушному собственнику (РепортерUA (http://reporter-ua.com/2012/12/28/volnyanskimbiznesmenam-nastoyatelno-sovetuyut-uzakonit-zemelnye-otnosheniya).
– 2012. – 28.12).
***
Налоговики Луганской области разоблачили «технологию»
многомиллионного хищения бюджетных средств.
Как сообщил заместитель начальника управления борьбы
с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в
Луганской области Геннадий Черноиваненко, директор частного
предприятия искусственно завысил налоговый кредит по налогу на
добавленную стоимость в размере 4,7 млн грн.
По его словам, предприниматель разработал и воплотил в жизнь
незаконную схему бухгалтерском и налоговом учете оформил приобретение скретч-карт и угля у фирмы, которая к этому не имела никакого отношения. Сделка происходила виртуально на бумаге.
Благодаря оперативным и слаженным действиям правоохранителей, государству возмещено 7 млн грн. убытков (EastKorr –
Восточный корреспондент (http://www.eastkorr.net/ekonomika/
luganskie-nalogoviki-raskryli-mnogomillionnoe-khishchenie-izbyudzheta). – 2012. – 17.12).
***
Государственная налоговая служба (ГНС) привлекла экспертов
недавно созданного Центра мониторинга товарных рынков к
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выявлению случаев уклонения от налогообложения при операциях
между «связанными структурами», где ценообразование происходит не по рыночным правилам.
Как сообщает пресс-служба налоговой, Центр будет заниматься
анализом товарных операций как на внутреннем рынке, так и при
экспорте и импорте товаров через третьих лиц. По данным грузовых
таможенных деклараций, которые проанализировали специалисты
ГНСУ, в 2012 году по прямым контрактам было экспортировано менее
половины товаров, остальные экспорта (54 %) осуществляется через
третьих, часто связанных лиц. Через офшорные юрисдикции проводится 9,5 % таких операций. Общий объем экспорта по косвенным
контрактам в 2012 году составил около 260 млрд.грн. (КИД (http://
zadonbass.org/news/events_Kiev/message_60365). – 2012. – 17.12).
***
Прокуратура Киева после проверки, проведенной в отделе разрешительной системы и лицензирования Управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве, установила, что столичная милиция не контролирует должным образом деятельность
охранных фирм.
Одной из причин такой ситуации, по мнению прокуратуры, является отсутствие взаимодействия между столичным управлением
милиции и подчиненными ему районными подразделениями.
По информации отдела разрешительной системы в течение
2012 года в столичное управление милиции поступило лишь 27 заявлений о нарушении лицензионных условий охранными фирмами
Киева.
Однако, как выяснилось, эта информация не соответствует действительности, поскольку в районные подразделения милиции поступило еще более 400 заявлений и сообщений граждан о нарушении их
конституционных прав и свобод частными охранниками.
Только на охранников торгового центра «Магеллан» в прошлом
и текущем годах в Голосеевское райуправление милиции поступило
более 50 таких жалоб.
«Из-за отсутствия должного взаимодействия между столичным
управлением милиции и подчиненными ему районными подразделениями эти заявления не были проверены на предмет соблюдения
субъектами хозяйствования лицензионных условий в сфере охранной
деятельности», – отмечается в сообщении.
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В то же время такие нарушения были и установлены выборочными
проверками прокуратуры Киева в деятельности 7 охранных структур.
По результатам проверки прокуратура внесла представление
начальнику столичной милиции с требованием привлечь к ответственности работников милиции и обеспечить надлежащий контроль за соблюдением лицензионных условий хозяйственной деятельности охранными фирмами Киева (Кияни (http://kiyany.obozrevatel.
com/complaint/10839-prokuratura-na-ohranu-kievskogo-tts-magellanpostupilo-50-zhalob.htm). – 2012. – 17.12).
***
З початку року в Івано-Франківську викрито 30 податкових
злочинів.
Переважна більшість із задокументованих податковою міліцією
злочинів – 93 %, тяжкі та особливо тяжкі, – стверджує начальник
податкової міліції ДПІ в Івано-Франківську Євген Данилюк.
У 9 випадках зафіксовано ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Податкові міліціонери також задокументували 2 злочини, пов’язані з незаконним обігом підакцизних товарів. У
двох випадках правоохоронці мають підстави стверджувати про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Перевіряючи дотримання норм податкового законодавства під час
тендерних процедур,податківці викрили 5 злочинів.
Як зазначив Євген Данилюк, податкова міліція спрямовує свої
зусилля на виявлення і розкриття фактів порушень податкового законодавства в мережі інтернет-магазинів.
Загалом сума завданих державі збитків за порушеними кримінальними справами сягає понад 10 млн грн. Понад 1 млн грн збитків завдяки діям податкової міліції відшкодовано. Окрім цього,
накладено арешт на майно у розмірі понад 6 млн грн. (Агенція
новин Фirtka.if.ua (http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=29771).
– 2012. – 18.12).
***
З початку року податкові міліціонери Херсона викрили 16 злочинів у сфері оподаткування, з них 87 % тяжкі та особливо тяжкі
злочини. Із загальної кількості викритих злочинів 9 – за ухилення від
сплати податків. По 8 з них слідчі податкової міліції порушили кримінальні справи.
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Крім того, за матеріалами співробітників головного відділу податкової міліції органами прокуратури порушено кримінальну справу
стосовно службових осіб одного з відомих херсонських підприємств,
умисно не перерахували кошти для погашення заборгованості перед
Пенсійним фондом України в розмірі 1,76 млн гривень. На даний час ці
кошти підприємство відшкодувало в повному обсязі (ДПС у Херсонській області (http://kherson.sts.gov.ua/media-ark/local-news/79504.
html). – 2012. – 17.12).
***
Предприниматели Луганской области лишились лицензий за
продажу алкоголя и табака несовершеннолетним. Об этом сообщет Государственная налоговая служба в Луганской области.
По информации регионального управления Департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков
и табачных изделий ГНС Украины в Луганской области, налоговики
вынуждены были аннулировать более 30 лицензий у предпринимателей, которые пренебрегли действующим законодательством – продавали спиртное и сигареты лицам, которым не исполнилось 18 лет.
Кроме того, в январе-ноябре текущего года специалисты регионального управления зафиксировали 39 случаев, когда алкогольные
напитки продавали в розницу по ценам ниже минимальных,
5 случаев оптовой торговли по ценам, ниже оптово-отпускных,
17 фактов розничной торговли алкоголем и табаком без лицензий.
К нарушителям применены финансовые санкции на сумму свыше
331 тыс. грн. (EastKorr – Восточный корреспондент (http://www.
eastkorr.net/ekonomika/u-predprinimatelei-luganskoi-oblasti-zabralialkogolno-tabachnye-litsenzii). – 2012. – 19.12).
***
Цьогоріч податківці Прикарпаття спільно з іншими контролюючими органами виявили 2 290 неоформлених належним чином
працівників. Це у два рази більше ніж за 11 місяців минулого року.
Після перевірок роботодавці оформили трудові угоди з 1631 таким
громадянином. За результатами перевірок до бюджету додатково
надійшло 266 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.
Також, податківці провели 188 перевірок фізичних та юридичних
осіб з питань виявлення фактів ухилення від оподаткування різного
роду виплат, заробітної плати, видачі її за рахунок «тіньових» коштів.
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У більшості це неутримання, недоутримання та неперерахування або
несвоєчасне перерахування до бюджету суб’єктами господарювання
податку на доходи фізичних осіб із сум заробітної плати, виплати під
виглядом надання додаткових благ, неправомірне надання податкової
соціальної пільги, виплати заробітної плати за рахунок не облікованих «тіньових коштів» тощо.
За виявленні порушення при перевірках, органи податкової служби
області донарахували 4,5 млн грн податків та штрафних санкцій.
З метою забезпечення соціального захисту громадян податківці й
надалі вживатимуть заходи спрямовані на легалізацію найманої праці
/ ДПС в Івано-Франківській області (NEWS.IF.UA (http://news.if.ua/
news/26867.html). – 2012. – 21.12).
***
Протягом 2012 року столичні податківці виявили 883-ох підприємців – власників МАФів, які не мали жодних документів на
земельні ділянки.
Вказаним фізичним особам додатково нараховано 2,7 мільйонів
гривень плати за землю, – повідомила Голова Державної податкової
служби у м. Києві Ірина Носачова.
За словами керівника столичного податкового відомства, з початку
року працівники столичних органів податкової служби залучили
до оподаткування 2074 фізичні особи, які перерахували до бюджету
13,3 мільйона гривень земельного податку. Окрім власників торгівельних кіосків, в ході перевірок були виявлені 445 землевласників, які самостійно змінили цільове використання земельних ділянок. Вказаним громадянам донараховано понад 3 мільйони гривень плати за землю.
З поміж іншого, слід відмітити, що за результатами перевірок,
були виявлені 746 власників нежитлових приміщень, яким донараховано до сплати в бюджет 7,5 мільйонів гривень.
Вказаних результатів податківці Києва досягли в тому числі й за
рахунок тісної співпраці із міською владою у межах спільного проекту «Дорожня карта», – зауважила головний податківець столиці
Ірина Носачова (ДПС у м. Києві (http://kyiv.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/80102.html). – 2012. – 24.12).
***
Податкова міліція Волині 17 разів цікавилася у зарубіжних
колег діловими контактами волинських фірм. Найчастіше співро38
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бітники податкової міліції Волині через запити до компетентних органів іноземних країн з’ясовували репутацію ділових партнерів волинських підприємств, що імпортували продукти харчування, транспортні засоби, чи запчастини до них.
При цьому, свій інтерес до господарської діяльності окремих волинських комерційних структур правоохоронці обґрунтовували їх намірами ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповіді з-за кордону засвідчили цілковиту правоту податкової
міліції і стали підставою для донарахування майже 7 мільйонів гривень податків. В одному випадку порушено кримінальну справу.
«Наша практика з викриття злочинів свідчить, що прикордонне положення Волині певні структури активно використовують для безпідставного формування податкового кредиту шляхом віртуального імпорту
і, таким чином, не здійснюють належних відрахувань до бюджету», –
зазначив перший заступник голови ДПС у Волинській області – начальник УПМ ДПС у Волинській області Микола Гордійчук.
Керівник волинської податкової міліції запевнив, що за інформацією до закордонних колег податківці звертаються лише за наявності
достатніх аргументів про протиправні дії волинських бізнесменів.
Довідково: цього року УПМ ДПС у Волинській області спрямували запити до компетентних органів Кіпру, Фінляндії, Естонії,
Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів, Чехії, Панами, США, Білорусії та Великобританії.
Протягом січня–жовтня 2012 року волинські суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності імпортували товарів загальною фактурною
вартістю 6,3 мільярда гривень (ДПС у Волинській області (http://
vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80213.html). – 2012. – 25.12).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
У прокуратурі Київської області відбулось розширене засідання
колегії, на якому було обговорено стан додержання законодавства
щодо захисту прав суб’єктів господарювання, а також стан прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері
транспорту.
В засіданні взяли участь керівники територіальних управлінь контролюючих органів у Київській області, заступник голови
39

Стосунки бізнесу та влади

Київської облдержадміністрації, заступник голови обласної ради,
прокурори міст, районів, прирівняні до них.
Як зазначалося на засіданні колегії, органами прокуратури Київщини значна увага приділяється реалізації свободи економічної діяльності в регіоні, належного інвестиційного клімату, зупинення адміністративного тиску з боку контролюючих органів, додержання законності при проведенні перевірок господарюючих суб’єктів.
Колегією було надано принципову оцінку правомірності дій службових осіб контролюючих органів Київщини за виявлені недоліки в
організації їх роботи.
Колегією прокуратури області прийнято рішення, яким визначено першочергові заходи при здійсненні нагляду за забезпеченням
захисту прав суб’єктів господарювання, а також додержанням і застосуванням законів у сфері транспорту (Київська обласна державна
адміністрація (http://koda.gov.ua/news/url/zmenshiti_tisk_na_malij _
ta_serednij _biznes_vimoga_sogodennja). – 2012. – 19.12).
***
Госинформнауки предложило налоговой совместно проверять,
есть ли эффект от снижения налогов для IT-отрасли.
Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и
информатизации Украины обратилось к Государственной налоговой
службе с предложением о заключении соглашения об информационном сотрудничестве. Об этом IT Expert сообщили в пресс-службе
Госинформнауки.
Цель такого сотрудничества – внедрение постоянного мониторинга влияния льготного налогообложения субъектов индустрии программной продукции как на развитие этой отрасли, так и на экономику
в целом.
Напомним, что особое налогообложения субъектов индустрии
программной продукции установлено законами Украины «О внесении изменений в раздел ХХ» Переходные положения «Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения
субъектов индустрии программной продукции» и «О государственной поддержке развития индустрии программной продукции».
С 1 января 2013 г. до 1 января 2023 для субъектов индустрии
программной продукции применяться пониженная ставка налога на
прибыль предприятий в размере 5 % от осуществления отдельных
видов экономической деятельности (IT Expert (http://itexpert.
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in.ua/rubrikator/item/20681-gosinformnauki-predlozhilo-nalogovoysovmestno-proveryat-est-li-effekt-ot-snizheniya-nalogov-dlya-it-otrasli.
html). – 2012. – 18.12).
***
Государственная налоговая служба Украины внедряет новый
сервис для предприятий с иностранными инвестициями – предоставление правовой оценки инвестиционных проектов на наличие
налоговых рисков. Таким образом, налоговая будет помогать бизнесу
избегать рисковых ситуаций из-за неверного толкования национального законодательства иностранными предпринимателями.
По словам аналитиков налоговой, инвесторы не всегда правильно
трактуют налоговое законодательство и не понимают тех пределов, за которыми оптимизация становится нарушением. Более того,
сегодня существует устойчивый рынок услуг по построению бизнеспроцессов, которые, с точки зрения налогового законодательства,
являются незаконными. Довольно часто менеджеры компаний пользуются этими схемами без ведома работодателей для оптимизации
расходов.
Именно поэтому для многих инвесторов неприятным сюрпризом
становятся сообщения о нарушениях, допущенных при реализации
инвестиционного проекта и начислены штрафные санкции.
Избегать этих неприятностей предприятия с иностранными инвестициями смогут благодаря новому налоговому сервиса. Кроме того,
они также смогут проверить и добросовестность своих возможных
предприятий-контрагентов.
Налоговая, в свою очередь, оперативно будет рассматривать
обращения предпринимателей и сообщать им о соответствие хозяйственной операции налоговому законодательству. Переписка будет
индивидуальной и полностью конфиденциальной. При этом все
обнаруженные ошибки предприниматели смогут исправить самостоятельно до официального оформления сделки.
Такая информационная поддержка, по словам налоговиков, поможет иностранным инвесторам эффективно строить бизнес-планы
и получать прибыль, а это, в свою очередь, будет стимулировать
инвестиционный климат и рост украинской экономики.
Воспользоваться «Сервисом по анализу моделей хозяйственных
операций предприятий с иностранными инвестициями» сможет
любое предприятие с иностранными инвестициями, независимо от
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страны происхождения капитала / Инф. пресс-службы Государственной налоговой службы Украины («Електронні Вісті» (http://elvisti.
com/node/120148). – 2012. – 20.12).
***
20 грудня 2012 року в приміщенні Державної податкової
служби у Рівненській області відбулося засідання круглого столу
на тему: «Співпраця податкової служби області з бізнесом та громадськістю». Ініціатором зустрічі було представництво Держпідприємництва України.
На засіданні була підписана трьохстороння угода про співпрацю
між відділом представництва Держпідприємництва у Волинській,
Житомирській та Рівненській областях, ДПС у Рівненській області
та територіальним відділенням ВГО «Асоціація платників податків
України у Рівненській області».
Метою угоди є організація взаємодії у створенні системних підходів при формуванні та реалізації державної політики у сфері:
– оподаткування та розвитку підприємництва,
– державної регуляторної політики,
– державної політики у сфері дозвільної системи та ліцензування,
– нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
– захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання,
– формування партнерських податкових відносин між державою
і платниками податків (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.
gov.ua/info/910). – 2012. – 21.12).
***
Закарпатські депутати підтримають підприємців: на Закарпатті прийнято програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2013–2014 роки.
Програмою передбачено надавати фінансову підтримку підприємництва через механізм часткового відшкодування за залученими в
банках кредитами, що надаються суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.
Нині в області кількість економічно активних малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить
42 малих підприємств. Найбільш чисельними за кількістю малих підприємств є обласний центр та міста обласного підпорядкування. Так,
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із розрахунку на 10 тис. осіб населення м. Ужгород становить 120підприємств, м. Берегово – 72, м. Мукачево –67, м. Хуст – 59. Найменший показник кількості малих підприємств у Хустському районі – 9.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами
за підсумками 2011 року становить 4,8 млрд грн, що на 11,6 відсотків
більше, ніж у 2010 році. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) в області становить
18,3 відсотка.
У 2011 році та протягом першого півріччя 2012 року спостерігається зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб. На 1 липня їх кількість склала 66243 чол., що на 1,7 відсотків менше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Програма фінансуватиметься за рахунок коштів державного,
обласного та місцевих бюджетів, банківських кредитів, коштів кредитних спілок, іноземних інвестицій. Загалом, впродовж двох років
на її реалізацію заплановано виділити 1 млн 200 тис. гривень.
Депутати рекомендували райдержадміністраціям, міськвиконкомам подати до 1 лютого 2013 року головному управлінню економіки облдержадміністрації затверджені відповідними радами
програми розвитку малого і середнього підприємництва на
2013–2014 роки для узагальнення, – повідомляє прес-служба Закарпатської облради (Інформаційно-аналітичний сайт Zaholovok.
com.ua
(http://zaholovok.com.ua/zakarpatski-deputati-pidtrimayutpidprijemtsiv). – 2012. – 21.12).
***
31 декабря предприниматели рынка «Остров» должны покинуть занимаемую ими территорию, между улицами Новощепной
ряд и Пантелеймоновской, сообщает пресс-служба горсовета.
При этом, по данным вице-мэра Одессы Николай Ильченко, за
год торговцы так и не подыскали себе новые рабочие места.
«Поэтому сегодня перед муниципалитетом возникает вопрос,
как сохранить эти рабочие места, как дать возможность этим людям
и дальше осуществлять свою предпринимательскую деятельность», –
отметил первый вице-мэр Одессы Николай Ильченко.
Чиновники вступили в переговоры с предпринимателями и рассмотрели несколько вариантов дальнейших действий.
«Один из них – это создание нового коммунального предприятия на базе рынка «Лукоморье» и, таким образом, там предоставим
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места для субъектов хозяйственной деятельности. Но это еще требует обсуждения с мэром, потом – с депутатским корпусом. В случае положительного решения потребуется еще время для приведения
в порядок нормативно-правовой базы и подготовки документальной
базы. Но это – дело не одного дня. Потребуется время, чтобы провести переговоры с собственником рынка «Остров» по поводу продления на несколько месяцев договоров аренды с предпринимателями»,
– сказал Николай Ильченко (Думская.net (http://dumskaya.net/news/
predprinimateli-skandalnogo-rynka-v-centre-odess-023428/). – 2012. –
18.12).
***
Власть и все профильные ведомства обязаны объединить усилия по борьбе с противоправным завладением государственной и
частной собственностью. Об этом заявил Первый заместитель
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым
Павел Бурлаков на заседании рабочей группы при Совете министров
АРК по противодействию противоправному поглощению и захвату
предприятий 20 декабря.
Первый вице-премьер автономии подчеркнул, что такие факты
крайне негативно влияют на социально-экономическую ситуацию в
регионе и ухудшают бизнес-климат в Крыму. «Борьба с рейдерством
– одна из важнейших задач. Рабочая группа действует с целью координации усилий всех соответствующих ведомств и возврата активов
законным владельцам», – заявил Павел Бурлаков.
В рамках заседания под руководством Первого вице-премьера
Крыма члены рабочей группы рассмотрели обращения физических и
юридических лиц о возможных фактах противоправного завладения
имуществом. Кроме того, рассмотрены обращения, имеющие характер хозяйственного спора.
Аналитическая группа, созданная при указанной рабочей группе,
проанализировала все поступившие обращения, по каждому из них
заявителям даны рекомендации.
Кроме того, в рамках заседания рабочая группа обратилась к
органам прокуратуры с просьбой держать на усиленном контроле
защиту имущественных прав граждан. Профильным министерствам и республиканским комитетам поручено проводить мониторинг по выполнению всех поступивших обращений / Главное управление информационной политики Совета министров АРК (Cовет
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министров Автономной Республики Крым (http://www.ark.gov.
ua/blog/2012/12/20/vlast-i-profilnye-vedomstva-obyazany-obedinitusiliya-po-protivodejstviyu-nezakonnomu-zaxvatu-predpriyatij/).
–
2012. – 20.12).
***
Реагування на критику в ЗМІ щодо вимагання коштів працівниками податкових служб: в засобах масової інформації з’явилося
повідомлення про те, що в переддень нового року підприємці отримували з податкової інспекції листи з вимогою з’явитися до свого інспектора для подання документів. Після зустрічі з інспектором підприємці
говорять, що в них вимагали по 500 гривень.
Державна податкова служба заявляє, що в нас не зареєстровано ні
однієї заяви чи скарги щодо корупційних діянь працівників податкових органів Сумської області. Крім того, на антикорупційний сервіс
«Пульс податкової» теж не надходили дзвінки зі скаргами.
Звертаємося до суб’єктів господарювання Сумщини: в структурі ДПС у Сумській області існує підрозділ, який займається протидією корупції в податкових органах – відділ внутрішньої безпеки
при ДПС у Сумській області. Тому просимо про факти вимагання грошових коштів та зловживання з боку працівників податкових служб
регіону повідомляти за телефонами 68-51-93 та 77-05-28 (ДПС у Сумській області (http://sumy.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80085.html).
– 2012. – 21.12).
***
На Сумщині ухвалено інноваційну Програму розвитку малого і
середнього підприємництва на 2013-2014 роки.
«Завдяки реалізації Програми в області будуть створені сприятливі умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток
приватної ініціативи, забезпечення економічного зростання, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту
суб’єктів малого та середнього підприємництва», – прокоментував
Юрій Чмирь.
У рамках Програми передбачено, зокрема, виділення близько
2 мільйонів гривень на надання поворотної фінансової допомоги сільськогосподарським споживчим кооперативам, які мають стати потужною ланкою в розвитку переробної галузі регіону.
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Загалом на фінансування розвитку підприємницької галузі
області в рамках зазначеної програми передбачається виділити понад
15 мільйонів гривень, із них 7,6 мільйона гривень – у 2013 році.
За словами Юрія Чмиря, владою разом з підприємницькими
колами регіону було розроблено комплекс заходів щодо підтримки
малого бізнесу. Серед них – впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; ресурсне та інформаційне забезпечення; формування інфраструктури підтримки підприємництва, відзначив керівник області.
На його переконання, реалізація заходів Програми дозволить
покращити кількісні та якісні показники діяльності суб’єктів малого і
середнього підприємництва.
Так, на кінець 2014 року в області очікується збільшення кількості діючих підприємств малого та середнього підприємництва на
5 %, а надходження до бюджетів усіх рівнів від їх діяльності зростуть
на 14 % (Сумська обласна державна адміністрація (http://state-gov.
sumy.ua/2012/12/26/jurjj _chmir_rk_ pererobki_stane_rokom_rozvitku_
bznesu.html). – 2012. – 26.12).
***
В Крыму приняли программу развития малого и среднего бизнеса.
Депутаты Верховной Рады Крыма утвердили программу развития малого и среднего предпринимательства на 2013–2014 годы.
Соответствующее постановление принято на пленарном заседании
сессии парламента автономии 26 декабря.
За утверждение программы проголосовали 79 из 87 присутствовавших на заседании депутатов. Программа нацелена на совершенствование нормативно-правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства, предоставление финансово-кредитной и
инвестиционной поддержки, а также ресурсного и информационного
обеспечения. Кроме того, документом предусмотрена подготовка и
переподготовка кадров для сферы предпринимательства. Ожидается,
что за период реализации программы, количество занятых людей
у субъектов малого и среднего предпринимательства возрастет до
309,1 тыс. человек.
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться
за счет средств республиканского и местных бюджетов, инвестиций,
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спонсорских средств, а также других источников, не запрещенных
законом (Крымское информационное агентство (http://www.
kianews.com.ua/node/51473). – 2012. – 26.12).
***
Луганские предприниматели могут нажаловаться в прокуратуру на милицию и налоговиков
Как сообщили 0642 в пресс-службе областной прокуратуры, с
целью оперативного реагирования на факты нарушения прав физических лиц-предпринимателей, незаконного вмешательства в их хозяйственную деятельность, давления со стороны правоохранительных
и контролирующих органов прокуратурой области и подчиненными
прокуратурами с июня текущего года принимаются сообщения на
телефоны «горячей линии». Телефон «горячей линии» прокуратуры
области – 58-67-93 (0642.ua. (http://www.0642.ua/article/252595/9). –
2012. – 28.12).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
17 грудня на «Вголосі» пройшов чат з заступником начальника
Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками у м. Львові ДПС Галиною Яремчук.
– Зміни у законодавстві повинні бути на користь малому та
середньому бізнесу, як ці нововведення полегшать моє життя, як
підприємця?
– Згідно з нормами п. 6 ст. 9 Закону України „Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг” реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні
послуг) фізичними особами – підприємцями, які перебувають на
спрощеній системі оподаткування. Тобто, якщо Ви є платником
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єдиного податку, то ці нововведення Вас не стосуватимуться, оскільки
Ви маєте право працювати без застосування РРО.
Якщо ж Ви перебуваєте на загальній системі оподаткування і
використовуєте касовий апарат, то хочу звернути увагу на два важливих моменти. Витрати на придбання спеціальних модемів до касового
апарату компенсуються витратами на придбання кілометрів паперової
касової стрічки, а це близько 2 гривень за один рулон. Якщо врахувати
фінансові санкції, які сьогодні податківці застосовують до суб’єктів
підприємництва за не збереження паперової касової стрічки протягом трьох років (а це 170 гривень за відсутність лише однієї касової
стрічки) вигода для бізнесу очевидна. Крім того, запровадження електронної касової контрольної стрічки зекономить не тільки кошти, але
й дорогоцінний час наших клієнтів, оскільки використання сучасної
касової техніки дозволить не подавати щомісяця звітність про використання РРО до органів ДПС.
– Чи означає, що із запровадженням модемів до касових апаратів податківці менше перевірятимуть підприємців?
– З 2013 року значно скорочується кількість працівників підрозділів контролю за розрахунковими операціями. Завдяки застосуванню
дистанційного контролю органами ДПС проводитиметься менша
кількість перевірок. Вказаний сервіс також знизить корупційні ризики
за рахунок зменшення прямого спілкування представників бізнесу зі
співробітниками контролюючих органів.
Відповідно до пункту 5 статті 17 Закону України від 06.07.1995
№265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та
доповненнями за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у розмірі десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі
на реєстраторах розрахункових операцій або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років, або виявлено спотворення даних
про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на
контрольній стрічці, створеній в електронній формі.
При цьому хочу зауважити, що до 1 липня 2013 року штрафні
санкції не застосовуються. З 1 липня штраф становитиме 10 неоподаткованих мінімумів (170 грн).
Основною метою прийняття вказаних норм є створення більш
комфортних умов для суб’єктів господарювання у частині надання
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можливості подання звітності про використання РРО в електронному вигляді, а також зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки.
Завдяки застосуванню дистанційного контролю органами ДПС
проводитиметься менша кількість перевірок. Вказаний сервіс також
знизить корупційні ризики за рахунок зменшення прямого спілкування
представників бізнесу зі співробітниками контролюючих органів.
При цьому хочу наголосити: тим, хто не декларував реальні
виторги, доведеться змінити своє ставлення до сплати податків. Дистанційна та автоматична передача даних РРО на спеціальний сервер ДПС України дозволить щодоби мати інформацію про готівкові
операції по кожному суб’єкту господарювання. Відтак, порушників
у сфері готівкового обігу виявлятимуть шляхом аналітичних розрахунків. Кількість фактичних перевірок за цих умов буде мінімальною
і виключно за потребою підтвердити виявлені порушення. (Вголос
(http://vgolos.com.ua/economic/294.html). – 2012. – 17.12).
***
В Одеській області кількість фізичних осіб на єдиному податку
збільшилося майже на 3000 підприємців.
Про це повідомив заступник начальника управління оподаткування фізичних осіб державної податкової служби в Одеській
області Володимир Решетник на Першому Одеському форумі підприємців.
Кількість підприємців, які вибрали спрощену систему оподаткування, за 11 місяців 2012 року становить 75250 СПД – фізичних осіб,
що на 2881 суб’єкт більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Після виступів ініціаторів заходу – представника Молодіжної
ради при Одеському міському голові, а також мера Одеси, секретаря
міської ради та інших запрошених, робота форуму була продовжена
в трьох секціях з наступних напрямків: «визначення проблематики
бізнесу», «законодавство: підготовка пропозицій щодо поліпшення
ведення бізнесу на спрощеній системі оподаткування», «молодіжне
підприємництво».
На завершення заходу представник кожної секції презентував результати проведеної роботи учасників форуму: по кожному напрямку були визначені побажання й пропозиції щодо
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поліпшення ведення бізнесу / Управління взаємодії з коштами
масової інформації й громадськістю ГНС в Одеській області (ДПС
в Одеській області (http://od.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79561.
html). – 2012. – 17.12).
***
Удосконалення законодавства сприяє тому, що збільшується
кількість суб’єктів господарської діяльності, які бажають працювати і сплачувати єдиний податок.
В Сарненській МДПІ і далі тривають консультації з громадськістю щодо спрощення податкового законодавства, але співпраця
бізнесу і влади вже сьогодні дає відчутні результати.
За січень – листопад лише до місцевого бюджету Сарненського
району надійшло близько 6 млн грн єдиного податку, що майже на
3,5 млн грн більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Якщо у минулому році від фізичних осіб – підприємців надійшло
1,5 млн грн, то цьогоріч – понад 4 млн гривень / Сарненська МДПІ
(ДПС у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media-ark/newsark/79598.html). – 2012. – 17.12).
***
Приватні підприємці, що сплачують єдиний податок у
2012 році активізували свою діяльність. Це майже в 4 рази більше
ніж за аналогічний період минулого року, за 11 місяців 2011 року приватні підприємці сплатили 5,5 мільйонів гривень єдиного податку.
Норми податкового законодавства значно розширили можливість роботи з застосуванням спрощеної системи оподаткування для
фізичних осіб підприємців – це і поділ на декілька груп з диференційованими ставками єдиного податку, збільшеня розміру граничної
виручки, можливість для платників єдиного податку 1 і 2 групи піти
у офіційну відпустку і розширення кола можливої діяльності, що призвело до активізації роботи приватними підприємцями і збільшення
надходжень до бюджету (ДПС у Дніпропетровській області (http://
dp.sts.gov.ua/media-ark/local-news/79790.html). – 2012. – 19.12).
***
З початку року податківці Херсонської області взяли на облік
близько 4500 новостворених суб’єктів господарювання. З них 965 –
юридичних та 3517 – фізичних осіб – підприємців.
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Лідером за кількістю новеньких у бізнесі є обласний центр: у Херсоні за 11 місяців відкрили власну справу 1700 суб’єктів підприємницької діяльності.
Найбільш «підприємливим» із районів області є Каховський – тут
зареєструвалися 371 новеньких бізнесмени. На третьому місці – Нова
Каховка, де з початку року 356 стали підприємцями.
– Позитивна динаміка збільшення кількості підприємців
пов’язана з ефективним застосуванням норм Податкового кодексу
України в частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також завдяки створенню сприятливих умов для платників
податків-«спрощенців». Введення сервісних послуг для платників,
якісне податкове обслуговування представників бізнесу в 9 сервісних
центрах області, видача безкоштовних ключів електронного цифрового підпису – далеко не повний перелік кроків підтримки малого та
середнього підприємництва, – підкреслив голова ДПС у Херсонській
області Анатолій Страшний (ДПС у Херсонській області (http://
kherson.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79640.html). – 2012. – 18.12).
***
Луганские предприниматели платят налоги совершенно
по-новому: 98 проц. плательщиков НДС Луганщины отчитываются
в налоговую по «электронке». Об этом сообщили в пресс-службе
ГНС в Луганской области.
«Налоговая сегодня – это сервисная служба европейского уровня,
ориентированная на клиента», – об этом заявила первый заместитель председателя Государственной налоговой службы в Луганской области Алина Королева.
Она отметила, что плательщикам предоставлен широкий спектр
электронных сервисов дистанционного обслуживания.
В частности, отчетность по НДС в электронной форме сводит к
нулю вмешательство налоговой в легальный бизнес предпринимателей. В регионе эту форму общения с инспектором выбрали для себя
98 проц. плательщиков налога на добавленную стоимость.
Алина Королева также сказала, что кроме плательщиков НДС все
больше предпринимателей переходят на виртуальное общение с налоговой. По статистике, в этом году более 20 тыс. субъектов хозяйствования области плательщиков отчитывались по Интернету. В регионе
наметилась устойчивая тенденция увеличения предпринимателей,
сдающих отчетность по «электронике».
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Первый заместитель председателя ГНС в Луганской области
убеждена – IT-технологиям нет альтернативы. «Их использование
уже сегодня позволило нам в три раза сократить количество проверок и сделать их более эффективными. Налоговая служба настойчиво работает над внедрением электронных сервисов, чтобы стать
надежным партнером для бизнес-сообщества региона», – подчеркнула Алина Королева  (EastKorr – Восточный корреспондент
(http://www.eastkorr.net/ekonomika/luganskie-predprinimateli-platyatnalogi-sovershenno-po-novomu). – 2012. – 21.12).
***
Хмельницкие предприниматели выразили премьер-министру
Николаю Азарову благодарность за поддержку малого и среднего
бизнеса. Об этом говорится в письме на имя главы правительства,
сообщает пресс-служба Кабмина.
«Мы убеждены, что наше сотрудничество в вопросе защиты и
развития предпринимательства с вами во главе правительства приобретет новые черты, новые качества и глубины», – говорится в письме.
В документе также «30-тысячный коллектив предпринимателей
подтверждает свою готовность к активному сотрудничеству с премьером в вопросах защиты малого и среднего бизнеса».
При этом они отметили, что качественная работа Координационного совета по вопросам малого и среднего бизнеса при Кабинете
Министров будет помогать правительству в вопросе формирования и
реализации системной программы развития малого и среднего бизнеса в Украине на ближайшие 5 лет.
Одновременно хмельницкие предприниматели предложили свое
видение некоторых аспектов этого вопроса (Левый берег (http://society.
lb.ua/life/2012/12/20/183296_hmelnitske_nashlis.html). – 2012. – 20.12).
***
Перевірки запорізьких підприємств скоротилися більш ніж на
60 %. Саме на стільки у Запорізькому регіоні зменшилася кількість
планових перевірок СПД-юридичних осіб порівняно з 2010 роком, до
вступу у дію Податкового кодексу України. Про це повідомив під
час Інтернет-конференції заступник голови ДПС у Запорізькій
області Павло Верпета.
Якщо за січень-листопад 2011 р. було заплановано 463 перевірки
юридичних осіб, то в 2012 р. – всього 306 підприємств, що на 34 % менше.
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– Сьогодні для сумлінних платників податків держава створює
підґрунтя для зручного ведення бізнесу, перш за все, за рахунок сервісного супроводження і принципу невтручання в роботу тих, хто
працює чесно і прозоро, а також створення рівних умов для діяльності
всіх учасників економічного процесу, – підкреслив Павло Верпета.
Він також наголосив, що за останній час завдяки стимулюванню
бізнесу до сумлінного виконання податкових зобов’язань, впровадженню нових методів адміністрування податків та взаємодії із платниками, а також впровадженню законодавчих змін значно підвищено
рівень податкової культури з боку суб’єктів господарювання. У перспективі – майбутня Програма лібералізації податкової системи має
позитивно вплинути на налагодження партнерських взаємостосунків
між податковою службою та представниками бізнесу та рівень податкових надходжень за рахунок зростання добровільної сплати податків (ДПС у Запорізькій області (http://zp.sts.gov.ua/npp-internet-konfark/80052.html). – 2012. – 21.12).
***
Реформа спрощеної системи оподаткування дозволила у регіоні втричі збільшити надходження до бюджету від приватних
підприємців-платників єдиного податку. А ще – заохотила громадян активніше розпочинати власну справу.
«Завдяки вдосконаленому та модернізованому правовому полю серед
представників малого бізнесу у регіоні наразі запанувала атмосфера економічного прагматизму, провідною стала динаміка зростання. Так, якщо
на кінець минулого року до законодавчих новозмін в області нараховувалось 30 тисяч «спрощенців», то зараз їх вже на третину більше –
40 тисяч приватних підприємців. З початку року вони спрямували до місцевих бюджетів краю 94 мільйони гривень єдиного податку», – розповідає голова ДПС у Хмельницькій області Ігор Сінгаєвський.
На часі у регіоні серед малого бізнесу найбільш популярною є
друга група єдиного податку, її обрали 20,5 тисяч господарників, ще
понад 14 тисяч осіб працює на першій групі та 5 тисяч – на третій.
Позитивний тренд приватних підприємців підтримують і платники єдиного податку з кола середнього бізнесу. Чисельність підприємств, що працює на спрощеній системі, також продовжує зростати,
нині у регіоні налічується чотири з половиною тисячі таких платників. Цьогоріч ними до місцевих скарбниць сплачено 27 мільйонів гривень єдиного податку, що майже на 7 мільйонів більше ніж торік.
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Головний податківець Хмельниччини також нагадує, що з
12 серпня 2012 року введені дві додаткові групи «спрощенців»: для
фізичних – 5-та та юридичних осіб – 6-та.
Граничний розмір доходу для обох груп встановлено на рівні
20 мільйонів гривень. Максимальне число найманих працівників для
5-ї групи – 20, для 6-ї – 50. Ставка податку без сплати ПДВ – 7 відсотків від розміру доходу, при отриманні свідоцтва платника ПДВ –
10 відсотків для обох груп.
Задля подальшого поліпшення умов ведення бізнесу в державі та
збільшення кількості робочих місць податкова служба України пішла
далі. Відомством ініційовано зменшення ставки податку для 5-ї та 6-ї
груп з 7 і 10 відсотків до 5 та 7 відповідно. Крім того, будуть скасовані обмеження щодо кількості найманих працівників, а для платників другої групи звітність подаватиметься лише один раз на рік, а не
щоквартально. Відповідний законопроект було ухвалено Верховною
Радою України 20 листопада 2012 року.
Відтак підприємницька-спільнота краю отримає ще один інструмент задля розширення бізнесу, тож за прогнозами аналітиків податкової число спрощенців в області й надалі продовжуватиме зростати.
«Такі результати вже зараз яскраво свідчать, що за підсумками
2012 року законодавчі стимули, введені владою при реформуванні
спрощеної системи оподаткування, у нашому регіоні спрацювали, як
то кажуть, на сто відсотків. Кроки назустріч підприємцям, зроблені
урядом та податковою службою, вже принесли позитивний економічний ефект та створили великі перспективи для малого й середнього бізнесу, адже наразі коло платників єдиного податку продовжує розширюватись. Разом вони вже спрямували до бюджету
понад 120 мільйонів гривень, що майже на 70 мільйонів більше ніж
у минулому році», – резюмує Ігор Сінгаєвський (ДПС у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79990.html). –
2012. – 21.12).
***
Хмельницькі підприємці хочуть обговорити податки у прямому ефірі телебачення – таку ініціативу бізнес-спільноти
краю наразі внесено до проекту Регіональної програми розвитку
малого та середнього підприємництва Хмельницької області на
2013–2014 роки, розроблену Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації.
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Так, проект програми передбачає запровадження у новому
році на Хмельницькій ОДТРК «Поділля-центр» телевізійного
проекту під назвою «Актуально про податки». За задумом підприємців, на передачі у прямому ефірі проводитиметься обговорення практики застосування норм податкового та митного законодавства, а також нормативних актів з питань праці та соціального страхування. Крім відповідних фахівців державних органів,
у передачі в обов’язковому порядку братимуть участь представники консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації,
зокрема, тої ж таки ради підприємців, Союзу підприємців та промисловців тощо.
Таким чином нова програма має стати своєрідним майданчиком
для узгодження позицій органів влади та підприємницького загалу
Хмельниччини із широким залученням до цього процесу громадськості краю.
За словами члена секретаріату регіональної ради підприємців
Хмельницької області Наталії Потапової, необхідність створення
такого майданчику вже давно назріла, а запропонована структура
телепроекту з «живим» обговоренням актуальних питань та висвітленням різних думок покликана внести у зміст програми додаткову
динаміку.
Відмітимо також, що у проекті Регіональної програми розвитку
підприємництва ресурсне та інформаційне забезпечення, формування
інфраструктури підприємництва покладається, зокрема, на ХОДТРК
«Поділля-Центр», Державну податкову службу в області, Хмельницьку митницю та інші державні, а також консультативно-дорадчі
органи.
Водночас, як зауважує заступник генерального директора телерадіокомпанії Андрій Мацейко, поки що питання з фінансуванням програми не вирішено, тож ні про які конкретні терміни та умови появи в
ефірі передачі ще не йдеться.
Втім, остаточне слово тут мають сказати обласні депутати, які
на найближчій сесії облради прийматимуть зазначену програму розвитку підприємництва / За матеріалами ДПС у Хмельницькій області
(Biznes.km.ua
(http://biznes.km.ua/onenews/Hmelnicki-pidpriyemcihochut-obgovoriti-podatki-u-pryamomu-efiri-telebachennya.html).
–
2012. – 25.12).

55

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
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.
У семінарі, 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.
Павло Сидоров, зокрема, наголосив, що, власне, сама по собі
податкова звітність, яку подають власники касових апаратів, не змінюється, вдосконалюється лише технічна сторона цього процесу – з
1 січня 2013 року на виконання затверджених Мінфіном Вимог щодо
створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах
розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку
передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими
або бездротовими каналами зв’язку до органів Державної податкової
служби.
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.
«Податкова служба вже давно не розглядає штрафи як засіб наповнення бюджету. Ви самі бачите, що всі її ініціативи сьогодні спрямовані назустріч платникам податків, і такого ж руху назустріч вона
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чекає й від них. Запровадження РРО з передачею касової стрічки в
електронному вигляді – це наразі великий загальнонаціональний проект і сьогодні неможливо дати відповідь на кожну нестандартну ситуацію. Але 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).
***
На Вінниччині податківці навчали підприємців працювати із
електронною касовою стрічкою.
Про впровадження нової технології йшлося під час семінарунаради. До заходу були залучені підприємці та представники центрів
сервісного обслуговування, які працюють в області. Начальник відділу контролю за проведенням готівкових розрахунків ДПС України
Павло Сидоров розповів присутнім про переваги новацій. З його слів,
основною метою прийняття таких норм є створення більш комфортних умов для суб’єктів господарювання. Адже застосування передачі
інформації у електронному вигляді до органів ДПС надасть можливість платникам податків зекономити час. Зокрема, це надасть можливість суб’єктам господарювання зменшити витрати на утримання
касової техніки за рахунок відсутності необхідності друкування паперової контрольної стрічки та її зберігання протягом 3-х років, у чому
більше не буде потреби. Крім того, податківець запевнив, що платникам дадуть півроку на адаптацію до нових вимог законодавства – протягом першого півріччя 2013 року ДПС України не буде застосовувати
штрафні санкції до користувачів касових апаратів за неподання такої
звітності в електронній формі.
Заступник голови ДПС у Вінницькій області Ілонна Заскіна зауважила, що наразі спостерігається суттєве скорочення перевірок, які
здійснюють підрозділи контролю за проведенням готівкових розрахунків. Для порівняння, якщо за 2010 рік по області було здійснено
3228 фактичних перевірок, то за 2011 рік – 1365, в поточному році
кількість перевірок зменшено до 650-ти, таким чином порівняно з
2010 роком знижено фіскальні заходи в 5 разів та порівняно з минулим
роком на 53 відсотки. При цьому, в області спостерігається постійне
збільшення виторгів проведених через реєстратори розрахункових
операцій. Так, тільки з початку року виторги зросли на 10 відсотків та
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становили 7,2 млрд гривень. На зустрічі також був присутній голова
ТВ АППУ у області Юрій Захарчук, він висловив сподівання, що
технічні умови дозволять підприємцям безперешкодно та ефективно
користуватись нововведенням від податкової служби / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у області (ДПС у Вінницькій області
(http://vin.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79528.html). – 2012. – 17.12).
***
Інформуючи про заходи в податковій сфері, спрямовані на зменшення втручання в роботу бізнесу, начальник управління взаємодії
із ЗМІ та громадськістю облДПС Наталя Робцер зробила акцент
на запровадженні нових електронних сервісів. Вона підкреслила,
що переведення діалогу між податковою і малим та середнім бізнесом в електронну сферу суттєво економить час підприємців та усуває
корупційні ризики за рахунок зменшення впливу людського фактору
при виконанні податкових процедур.
Наталя Робцер повідомила, в теперішній час на території Дніпропетровської області понад 96 % платників звітує по ПДВ через Інтернет. Крім зазначеного сервісу та дистанційного надання іншої податкової звітності, широкої популярності у представників бізнесу набули
антикорупційний сервіс «Пульс податкової», сервіс автоматичного
надання інформації про бізнес-партнерів та інш.
З наступного року підприємці зможуть користатися сервісом автоматичного надання звітності власниками касових апаратів (з використанням електронної контрольної стрічки) та «Податковий асистент».
Зокрема, останній – в автоматичному режимі безкоштовно надаватиме інформацію платнику щодо виявлених недоліків, які він зможе
самостійно усунути ще до проведення податкової перевірки (ДПС
у Дніпропетровській області (http://dp.sts.gov.ua/media-ark/newsark/79550.html). – 2012. – 17.12).
***
Начальник міського відділу УМВС України у Волинській області
Віталій Бортнюк нарікає на власників супермаркетів торгових
центрів, які не дбають про безпеку. Про це йшлося 17 грудня, під
час засідання постійної комісії з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами правоохоронця, наразі камери відеонагляду, встановлені на Театральному майдані, дали змогу розкрити кілька злочинів.
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За словами Бортнюка, було б непогано, аби в місті камер було більше,
проте ситуація – складна.
Для прикладу, дуже часто на стоянках перед торговими центрами
та супермаркетами крадуть барсетки з автівок, але власники закладів
не йдуть на контакт, відмовляючись встановлювати відеоспостереження. Вони аргументують це тим, що не мають на це коштів. Схожа
ситуація склалася й з кількома підприємцями, що мають свої заклади
на проспекті Волі.
Правоохоронець пообіцяв більше працювати з цими людьми,
оскільки від цього залежить безпека людей (“Волинський
Iнформацiйний Портал OnLine” (http://vip.volyn.ua/news/ulutsku-supermarketi-ne-khochut-vstanovlyuvati-videokameri).
–
2012. – 17.12).
***
Голова Луцької міської ради Микола Романюк висловив нарікання тим підприємцям, котрі торгують у магазинах на зупинках громадського транспорту, але не прибирають сніг на зупинках.
Про це йшлося під час 35-тої сесії Луцької міської ради шостого
скликання.
Луцький міський голова Микола Романюк подякував усім хто
відгукнувся на заклик мерії допомогти, наприклад, надав техніку чи
пальне. Проте луцький мер назвав три прізвища й імені підприємців,
котрі станом на вечір вчорашнього дня не прибрали сніг на зупинках поблизу магазинчиків, де вони торгують. Один із таких підприємців торгує на вулиці Богдана Хмельницького. «Я не кажу, що їх треба
занести в «чорний» список», – сказав луцький градоначальник, але
наголосив, що архітекторам та земельникам слід врахувати цю недбалість підприємців, які навіть не можуть розчистити зупинки, на яких
вони заробляють гроші (Волинська правда (http://www.pravda.lutsk.
ua/ukr/news/46755/). – 2012. – 18.12).
***
Управление экономики информирует руководителей предприятий Одессы о возможности участия в информационной системе
субконтрактации.Об этом сообщили в управлении информации
Одесского городского совета.
Особое внимание на это предложение рекомендуют обратить
руководителям предприятий машиностроения, металлообработки, а
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также производителям электрического и электронного оборудования,
резиновых и пластмассовых изделий.
Для поиска выгодных заказов и партнёров по кооперации предприниматели могут использовать возможности информационной
системы субконтрактации (http://www.subcontract.ru/). В этой системе
участвует более 15 тысяч предприятий из России, Украины и других
стран. Регистрация и работа в системе субконтрактации являются
бесплатными.
По состоянию на 17 декабря 2012 года, в информационной системе
субконтрактации зарегистрировано 3 тысячи 945 актуальных заказов.
СПРАВКА. Субконтрактация – вид производственной кооперации. Это способ организации производства, использующий разделение труда между контрактором – сборочным предприятием с
собственными производственными мощностями и субконтракторами
– специализированными предприятиями, производящими комплектующие, выполняющими работы и услуги.
Это доказавший свою эффективность в международной практике
способ организации производства с опорой на кооперационное взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса. Промышленные предприятия России активно переходят к использованию субконтрактации для оптимизации производства и повышения конкурентоспособности (Tаймер (http://timer.od.ua/news/odesskim_predprinimatelyam_
predlojili_subkontraktsiyu_644.html). – 2012. – 18.12).
***
У Державній податковій службі автономії відбулась конференція на тему: «Запровадження РРО з контрольною стрічкою в електронній формі» за участю начальника відділу контролю за проведенням готівкових розрахунків ДПС України Павло Сидорова.
За словами Павло Сидорова, з наступного року підприємці, які
працюють з касовими апаратами, будуть звітувати перед податковою
в автоматичному режимі. Це стане можливим завдяки впровадженню
електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій.
У ході конференції, Павло Сидоров відзначив, що в порівнянні з
минулим роком у 2012 році кількість перевірок підприємств, що використовують касові апарати, була скорочена вдвічі. 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
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платників (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.
ua/media-ark/news-ark/79753.html). – 2012. – 19.12).
***
Починаючи з наступного року на суб’єктів підприємницької
діяльності чекає багато змін. В зв’язку з підвищенням мінімальної
заробітної плати змінюється розмір ставки єдиного податку та
сплати за торговий патент. З метою роз’яснювальної роботи ДПІ
у Косівському районі організовано для платників зустріч з питань
дотримання податкового законодавства та уникнення штрафів за
його порушення.
“Спостерігається позитивна тенденція сплати єдиного податку
фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, яка у
порівнянні з минулим роком збільшилась на 3,7 млн грн та склала
5,3 млн грн за 11 місяців цього року. Загалом, кількість підприємців,
які перебувають на спрощеній системі оподаткування, збільшилась на
120 осіб в порівнянні з початком року” – почала свій виступ начальник інспекції Оксана Михайлівна Мельниченко.
Вичерпно і фахово розповіли начальник управління оподаткування фізичних осіб Петро Терлюжак та спеціаліст відділу оподаткування юридичних осіб Вікторія Якимишин про особливості спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності у 2013 році, порядок
ведення книги обліку доходів, сплату інших платежів.
Завідувач сектору взаємодії із засобами масової інформації та
громадськістю Світлана Будз наголосила присутнім про необхідність заміни старих кодів виду економічної діяльності (КВЕД 2005),
термін дії яких закінчується 31.12.2012 року, на нові – КВЕД 2010.
Начальник відділу інформатизації та обліку процесів оподаткування Петро Цикаляк проінформував присутніх про роботу нових
електронних сервісів ДПС України. Особливу увагу було акцентовано на сервісі «Запровадження РРО з контрольною стрічкою та дистанційне подання звітності до органів ДПС України», адже з 01 січня
платники податків, що використовують РРО, подаватимуть звітність
в електронному вигляді.
Приємно відзначити, що даний захід відбувався у формі діалогу,
а це свідчить про бажання платників почерпнути більше корисної
інформації та подальшої співпраці з контролюючими органами (ДПС
в Івано-Франківській області (http://if.sts.gov.ua/media-ark/localnews/79730.html). – 2012. – 18.12).
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***
Відбулося засідання круглого столу, метою якого стало обговорення проекту рішення Хмільницької міської ради «Про Програму
розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на
2013–2014 роки». На захід були запрошені представники малого та
середнього підприємництва міста, громадських організацій та місцевих контролюючих органів.
Провів засідання міський голова Василь Грушко. Він наголосив
на тому, що основою розвитку нашого міста є саме малий та середній
бізнес як найбільш масова, динамічна й гнучка форма ділового життя
суспільства. Тому створення сприятливих умов для формування та
функціонування суб’єктів підприємництва є одним із першочергових
завдань. Міський голова зазначив, що відповідно до вимог чинного
законодавства розроблено проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Хмільнику на 2013–2014 роки.
З інформацією про проект Програми виступила начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради Світлана
Васєнкова, яка детально ознайомила із заходами, що передбачені проектом Програми, для підтримки функціонування та розвитку підприємництва у місті.
В обговоренні даного питання взяли участь усі запрошені / Відділ з питань розвитку підприємництва та споживчого ринку управління економічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради (Українські міста в Інтернеті (http://cityukraine.info/index.
php?citynews=60595). – 2012. – 18.12).
***
Майже 2,5 тисячі працедавців Волині дослухалися до порад
податківців і підвищили зарплату працівникам. До місцевих
бюджетів додатково сплачено 643, 3 тисячі гривень податку на
доходи фізичних осіб, – повідомили у відділі оподаткування фізичних осіб ДПС у Волинській області.
Загалом, за період з січня по листопад 2012 року податківці спільно
з представниками спеціальних комісій при органах місцевого самоврядування заслухали 3001 роботодавця Волині, 2480 з них дослухалися до дієвих рекомендації працівників податкових органів області і
збільшили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам.
«Спільна та своєчасна робота податківців нашої області та органів
місцевої влади дала гарний економічний ефект для місцевого бюджету
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і відтепер гарантує сотням найманих працівників Волині найважливіше – дотримання гарантованих нашою державою соціальних стандартів. Зокрема, своєчасну виплату заробітної плати у розмірах, не
менших за мінімальну», –вважає голова ДПС у Волинській області
Володимир Михалчич.
Ще 179 платників, які цього року спілкувалися з податківцями
з приводу допущеної заборгованості із заробітної плати, вже виплатили зарплатні борги, які сягали більше 28 мільйонів гривень. Місцевий бюджет додатково отримав 3 ,5 мільйони гривень податку на
доходи фізичних осіб / Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС
у Волинській області (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/79746.html). – 2012. – 19.12).
***
Специалисты налоговой службы в конце декабря провели
учебный семинар по электронной отчетности с помощью кассовой техники.
На встречу были приглашены предприниматели, которые используют регистраторы расчетных операций в своей работе, а также производители оборудования, сервисные организации, которые обслуживают кассовые аппараты. Сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой
области
На встрече с предпринимателями были обсуждены все аспекты
новых правил, которые беспокоят предпринимателей. В частности,
плательщиков заверили, что дадут им полгода на адаптацию к
новым требованиям законодательства – в течение первого полугодия
2013 года налоговая служба не будет применять штрафные санкции
к пользователям кассовых аппаратов за неподачу такой отчетности в
электронной форме (62.ua Сайт города Донецка (http://www.62.ua/
news/249188). – 2012. – 20.12).
***
20 декабря в Запорожье прошло заседание координационного
совета по вопросам развития предпринимательства. Одним из
главных обсуждаемых вопросов стала проблема борьбы со стихийной торговлей.
На сегодняшний день в Запорожье эта проблема стоит достаточно остро. Нелегальная торговля не только портит эстетический
вид городских улиц, но и является одним из факторов, приводящих
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к росту заболеваний населения острыми кишечными инфекциями.
В большинстве таких точек ведется бесконтрольная торговля скоропортящимися продуктами. Зачастую прямо с земли реализуется мясо,
рыба, молоко сомнительного производства.
Предприниматели также обратили внимание городской власти
на ситуацию в сфере строительных и транспортных услуг, где также
имеет место нелегальная деятельность предпринимателей. Об этом
сообщается на сайте запорожской мэрии.
Как было отмечено на встрече, сегодня стихийная торговля способствует уменьшению объема товарооборота легальных предпринимателей в среднем на 30-40 %. По словам председателя Регионального совета предпринимателей Запорожской области Ирины
Лех, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, сегодня необходимо проанализировать полномочия различных городских служб
и структур, которые занимаются вопросами стихийной торговли, а
также разработать комплексную программу. По мнению участников встречи, ряд решений должен быть принят и на законодательном уровне. В первую очередь речь идет об ужесточении ответственности в отношении нелегальных предпринимателей и значительном
увеличении штрафов.
Выходом из сложившейся ситуации также должно стать увеличение количества рабочих мест в сфере легальной торговли и развитие
новых перспективных направлений для бизнеса (РепортерUA (http://
reporter-ua.com/2012/12/21/zaporozhskie-stikhiishchiki-snizhayuttovarooborot-legalnykh-predpriyatii-na-30?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=rss). – 2012. – 21.12).
***
На засіданні сесії 28 грудня під час розгляду обласного бюджету
депутати Львівської обласної ради підтримали збільшення фінансування Програми розвитку малого бізнесу із 250 тис. грн до
500 тис. За ці зміни проголосували 70 депутатів.
Відповідну пропозицію внесла депутат Ганна Костюк, яка працює
в комісії з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності та розвитку підприємництва.
«Навіть збільшивши вдвічі фінансування, це не змінить суттєво проблем, але це може бути основою розвитку інноваційних парків, які дають суттєвий поштовх», – зазначив голова комісії з питань
бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності
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Ярослав Качмарик (ZAXID.NET (http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?deputati_lvivshhini_vdvichi_zbilshili_ finansuvannya_malogo_biznesu&objectId=1274552). – 2012. – 31.12).
***
У Рівному відбулося засідання «круглого столу» за участю керівництва ДПС у області, представників бізнесу, громадських організацій, журналістів.
Голова ДПС у області Віктор Башук, виступаючи перед присутніми, зазначив, що конструктивна співпраця податкової служби з громадськими організаціями полягає в пошуку спільних рішень щодо
поліпшення механізмів взаємодії на благо платників податків.
«Ще місяць тому ми зустрічалися з представниками бізнесу, щоб
обговорити проблемні питання та шляхи спрощення системи оподаткування. Аналізуючи пропозиції громадськості, у межах розробки
Програми лібералізації державної податкової політики, ми побачили, що платники податків очікують від держави зниження кількості податків та зменшення розміру їх ставок, вдосконалення обслуговування при сплаті податків, складанні та поданні звітності, а також
спрощення системи адміністрування обов’язкових платежів. За півтора місяці податкові органи області отримали майже 50 пропозицій
щодо вдосконалення існуючої податкової системи. Усі пропозиції систематизовані. За результатами аналізу будуть відібрані та включені до
Програми ті з них, що є найбільш актуальними для бізнесу», – сказав
Віктор Петрович.
Державна податкова служба в області тісно співпрацює з територіальним відділенням Асоціації платників податків України в Рівненській області, із Федерацією профспілок та Об’єднанням організацій
роботодавців, про що укладені відповідні договори.
«Сьогоднішнє підписання трьохсторонньої угоди про співробітництво між представництвом департаменту розвитку підприємництва Держпідприємництва України у Північному регіоні, територіальним відділенням Асоціації платників податків України та податковою службою області сприятиме створенню сприятливого податкового клімату для розвитку підприємництва, дасть можливість детальніше розглядати проблеми, що виникають у податковій сфері, та реагувати на них», – наголосив під час підписання угоди Віталій Самсон.
Сторони домовилися періодично обмінюватися інформацією
щодо фактів порушення податкового законодавства, тенденцій
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розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням, проводити спільну
роботу щодо удосконалення податкового законодавства, виховання
податкової культури. Дана подія також є свідченням того, що громадські організації – це важіль підзвітності суспільству органів влади та
одночасно – захист інтересів і законних прав платників податків.
Голова ради територіального відділення Асоціації платників
податків України в Рівненській області Андрій Марков розповів
про головні напрямки співпраці між податковою службою та платниками податків. Участь у громадських слуханнях, обговорення діючих
і новоприйнятих законів, внесення до них в установленому порядку
пропозицій та змін – лише невелика частина спільних заходів.
Представники бізнесових кіл, що взяли участь в роботі засідання,
наголошували, що і бізнес має бути соціально-відповідальним. Підприємці повинні зрозуміти, що, сплачуючи податки, вони виконують
свої соціальні зобов’язання не лише перед державою, але і перед тими
людьми, які потребують захисту держави. Необхідно донести до громадян, до всього суспільства життєво важливу норму про те, що сплачувати податки в нашій країні так само престижно і відповідально, як
у всіх цивілізованих державах світу / ДПС у Рівненській області (ДПС
у Рівненській області (http://rv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79967.
html). – 2012. – 20.12).
***
С 1 января 2013 года субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций, смогут отчитываться
в налоговую автоматически. Они должны будут использовать
регистраторы расчетных операций с электронной контрольной
лентой.
Об этом на семинаре, который состоялся в ГНС в Луганской
области, сообщил начальник отдела контроля за проведением
наличных расчетов Департамента налогового контроля ГНС
Украины Павел Сидоров.
По его словам, электронная контрольная лента – это файл, содержащий электронные копии всех фискальных чеков и отчетов.
«Суть законодательных изменений, – рассказал Павел Сидоров, –
заключается в том, что электронная контрольная лента автоматически
будет передаваться на сервер обработки информации ГНС Украины
один раз в сутки или в режиме реального времени. Передача данных
будет осуществляться с использованием национальной системы
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электронных платежей». В итоге применение электронной контрольной ленты позволит плательщикам экономить время и деньги.
Для перехода предпринимателей на использование современной кассовой техники до 1 июля законодатель предусмотрел
адаптационный период.
В выигрыше окажется и потребитель. Как известно, без чека вернуть или заменить некачественный товар практически невозможно.
После внедрения новой системы расчетных операций даже в случае
потери или порчи расчетного документа люди всегда смогут защитить
свои права, так как вся информация будет находиться на электронной
ленте (EastKorr – Восточный корреспондент (http://www.eastkorr.
net/ekonomika/s-novogo-goda-luganskie-predprinimateli-budutrabotat-sovershenno-po-novomu). – 2012. – 20.12).
***
На Донеччині розглянули стан виконання Регіональної програми підтримки малого підприємництва.
Під керівництвом заступника голови Донецької облдержадміністрації Олександра Фоменка пройшло засідання Координаційної ради Донецької облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва.
У засіданні взяли участь представники облдержадміністрації, Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій
області, Державної податкової служби у Донецькій області, Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області,
представники організацій роботодавців та представники громадських
об’єднань підприємців, науковці.
В ході засідання були обговорені проблеми легалізації зайнятості
та оплати праці в малому бізнесі, розглянуто стан виконання Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Донецькій
області на 2011–2012 роки.
За результатами засідання учасниками був ухвалений проект Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в
Донецькій області на 2013–2014 роки та прийнято рішення щодо необхідності місцевим органам виконавчої влади передбачати при формуванні місцевих бюджетів кошти на реалізацію місцевих програм
розвитку малого і середнього підприємництва (Донецька обласна
державна адміністрація (http://www.donoda.gov.ua/main/ua/news/
detail/46222.htm). – 2012. – 21.12).
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***
Відбулася чергова зустріч начальника Нижньогірського відділення Джанкойської ОДПІ АРК ДПС Олександри Сергеєвої з представниками бізнесу.
Вона зауважила, що ефективне обслуговування платників податків є одним з основних пріоритетів діяльності сучасної податкової
служби, який визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.
«Сучасна податкова політика базується на рішучій відмові від
фіскальних методів та переході до сервісної складової. Новий формат роботи з платниками податків – це шлях діалогу, компромісів,
добровільного дотримання всіма учасниками правил гри та взятих
на себе зобов’язань, надання на місцевому рівні якісних податкових послуг, зменшення тиску на бізнес», – зазначила Олександра
Сергеєва.
Під час зустрічі темою для обговорення стали новації у податковому законодавстві та заходи щодо створення сприятливого бізнессередовища для платників податків в Україні. Присутні розглядали
питання видачі електронних ключів та практичності їх застосування,
вдосконалення спрощеної системи оподаткування.
Олександра Сергеєва проінформувала присутніх про сервіси,
які забезпечують зворотний зв’язок податкової служби з платниками
податків, а саме: антикорупційний проект «Пульс податкової», «Тиждень тематичних консультацій». Розповіла про послуги, які можна
отримати через офіційний веб-сайт ДПС України – «Єдина база податкових знань», «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», «Дані про
платників ПДВ», «Анульовані свідоцтва платників ПДВ» та ін.
Повідомила учасників засідання про запровадження з 1 січня
2013 року РРО з контрольною стрічкою в електронній формі та дистанційне подання звітності до органів ДПС.
Також вона розповіла про роботу Центру обслуговування платників податків в податковій інспекції, надання платникам податків
адміністративних послуг, зокрема щодо отримання довідок, дозвільних документів, податкових консультацій, проведення звірок нарахованих та сплачених сум податків і зборів, удосконалення процесу приймання звітності, забезпечення швидкого доступу платника до необхідної інформації тощо.
Зустріч завершилась у доброзичливій атмосфері, налаштованій на
перспективу розвитку відносин податківців та платників податків / Джан68
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койська ОДПІ АРК ДПС (ДПС в Автономній Республіці Крим (http://
crimea.sts.gov.ua/media-ark/local-news/80107.html). – 2012. – 24.12).
***
Запровадження реєстраторів розрахункових операцій з контрольною стрічкою в електронній формі – про це йшлося під час
Інтернет-конференції, яка відбулася на веб-порталі «Чернігівський
монітор». На запитання відвідувачів сайту відповідав заступник
голови ДПС у Чернігівській області Віктор Акименко.
З наступного року підприємці, які працюють з касовими апаратами, звітуватимуть до податкової служби по-новому. Це стане можливим завдяки впровадженню електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій.
Під час Інтернет-конференції від платників податків надійшло
25 запитань. Приміром, їх цікавило, чи потрібно зберігати протягом
трьох років контрольну касову стрічку, де можна придбати новий
касовий апарат, як дотримуватися нововведення у віддаленому селі,
де немає Інтернету, як податкова буде перевіряти правильність застосування касових апаратів тощо.
По завершенню Інтернет-конференції заступник голови ДПС у
Чернігівській області Віктор Акименко зазначив: «Сподіваюся, що
відповіді на запитання будуть корисними для платників і допоможуть
їм уникнути помилок під час роботи в нових умовах» (ДПС у Чернігівській області (http://ch.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80093.html).
– 2012. – 24.12).
***
У м. Чернігові взаємодія податківців з громадськістю організовується на основі принципів соціального партнерства, забезпечення рівних можливостей, взаємної відповідальності, ефективності, відкритості та прозорості, участі громадськості у формуванні та реалізації податкової політики та невтручання податкових органів у діяльність інститутів громадськості, за винятком випадків, установлених законом (Чернігівський монітор (http://
monitor.cn.ua/ua/style/9989). – 2012. – 25.12).
Така співпраця реалізується у різних формах залежно від цілей,
функцій, рівня взаємодії (загальнодержавний, регіональний, місцевий).
Найбільш ефективною формою взаємодії податкових органів
та громадськості є публічні консультації. Це форма взаємодії, яка
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дозволяє обом сторонам бути поінформованими про різні перспективи та пропозиції податкової політики та надає можливість громадянам впливати на зміст рішень, що ухвалюються податковими органами.
Консультування відбувається шляхом ведення діалогу або дискусії, аналізу, моніторингу та прийняття остаточного рішення.
Міські податківці щодня приймають близько 300 платників
податків. Звертаються громадяни з різноманітними питаннями. Так,
з початку року було надано 21705 усну консультацію на особистих
приймах, 16286 – по телефону, 134 відповіді на письмові запити. На
загальних семінарах у податковій інспекції побувало 4602 особи.
Спілкування із засобами масової інформації відбувається у
вигляді прес – конференцій, брифінгів, зустрічей з журналістами
тощо. Через місцеві Інтернет – сайти мешканці міста можуть дізнатися
про останні новини та зміни у податковому законодавстві. Зокрема,
податківці співпрацюють з Інформ – агенцією «Чернігівський монітор», офіційним веб – порталом «Чернігівська міська рада», сайтом
ТРА «Новий Чернігів», Чернігівською загальнополітичною газетою
«Високий Вал», Чернігівським суспільно – інформаційним часописом
«Північний Вектор», «Карта Чернігова», «ПіК» та з місцевими газетами і телебаченням (Чернігівський монітор (http://monitor.cn.ua/ua/
style/9989). – 2012. – 25.12).
***
В этом году подразделениями налогообложения физических
лиц ГНС Севастополя проведено свыше тысячи встреч с руководителями предприятий, организаций и частными предпринимателями– работодателями, которые официально выплачивали своим
работникам зарплату ниже уровня минимальной. По сообщению
Государственной налоговой службы в г. Севастополе, во многом
благодаря проведенной работе, фонд оплаты труда увеличился
на сумму более 10 миллионов гривен, а в местный бюджет дополнительно поступило налога на доходы физических лиц в сумме
1 млн 482 тыс. гривен.
Как отметила начальник отдела налогообложения физических лиц ГНС в г. Севастополе Виктория Зорина: «Вывод из “тени”
доходов и отношений в сфере занятости населения – одно из главных
направлений деятельности налоговых органов. Для общества опасность “теневой занятости” заключается в том, что в местные бюджеты
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недопоступает налог на доходы физических лиц, а самих граждан
“теневая занятость” лишает социальных гарантий».
Однако не всегда вопрос легализации зарплаты и официального трудоустройства удается решить путем переговоров на встречах с работодателями. Контроль над соблюдением законодательства
в сфере наемного труда по-прежнему актуален. В 2012 году по данному направлению уже было проведено 86 проверок, по результатам
которых легализован труд 360 человек, бюджет пополнится дополнительно на 1,5 млн грн. (Севастопольская городская государственная
администрация (http://sev.gov.ua/ua/:article78415/). – 2012. – 26.12).
***
Днями в приміщенні Джанкойської ОДПІ АРК ДПС відбулася
зустріч керівництва інспекції з керівниками та головними бухгалтерами підприємств, що сплачують податок на прибуток підприємств.
Станом на 01.12.2012 року в Джанкойській об’єднаній інспекції
зареєстровано 319 підприємств-платників податку на прибуток.
В ході зустрічі центральною темою для обговорювання стали
нововведення в адмініструванні податку на прибуток, передбачені
нормами Закону України від 5 липня 2012 року №5083-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в
Україні”.
Відкриваючи зустріч, начальник Джанкойської ОДПІ АР ДПС
Сергій Толкачов зазначив, що основополоожними функціями податкової служби є – стимулююча і сервісна. Завдяки розширенню кількості та покращення якості надання податкових послуг, що дають
змогу зекономити час та ресурси платників на виконання своїх конституційних обов’язків по сплаті податків, здійснюється перетворення податкового служби від фіскального органу в сервісну службу.
Продовжуючи розмову, головний податківець регіону зупинився
на податкових сервісах, які надаються податковою службою для платників податків. Зокрема, це – функціонування сервісу “Пульс податкової”, безкоштовне отримання посилених сертифікатів електронних
ключів, «Заповнення декларацій OnLine».
В.о. першого заступника начальника Джанкойської ОДПІ
АРК ДПС Людмила Рогозна ознайомила присутніх із змінами до
Податкового кодексу, які з 1 січня 2013 року будуть внесені згідно із
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Законом України № 5083-VI, зокрема, щодо строків сплати податкових зобов’язань та особливостей сплати авансового внеску з цього
податку у січні-лютому 2013 року. Адже це, в свою чергу, призведе до
змін в адмініструванні податку на прибуток, що викликає масу запитань у бухгалтерів. Учасники зустрічі позитивно сприйняли новину
про відміну квартальної звітності з податку на прибуток у 2013 році
та сплату авансових внесків без подання податкової декларації (ДПС
в Автономній Республіці Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media-ark/
local-news/80446.html/). – 2012. – 27.12).
***
Державна податкова служба у Сумській області запрошує підприємств з іноземними інвестиціями скористатися новим сервісом від податківців. Він полягає в наданні правової допомоги аналізувати інвестпроекти на наявність податкових ризиків.
Таким чином, податкова допоможе бізнесу уникати ризикових
ситуацій через невірне тлумачення національного законодавства іноземними підприємцями.
– Сьогодні існує стійкий ринок послуг щодо побудови бізнеспроцесів, які, з точки зору податкового законодавства, є незаконними,
– говорить заступник голови ДПС у Сумській області Сергій Малиш.
– І часто консультанти підприємств з податкового законодавства пропонують користуватися цими схемами для оптимізації витрат.
Повідомлення про порушення, допущені під час реалізації інвестиційного проекту, та нараховані штрафні санкції від податківців для
інвесторів стають потім неприємним сюрпризом.
Саме завдяки новому податковому сервісу цих неприємностей
не буде.
Податкова оперативно розглядатиме звернення підприємств
та повідомлятиме їх про відповідність господарської операції
податковому законодавству. Листування буде індивідуальним та
повністю конфіденційним. Така інформаційна підтримка допоможе стимулювати інвестиційний клімат та зростання української економіки.
Скористатись «Сервісом щодо аналізу моделей господарських
операцій підприємств з іноземними інвестиціями» зможе будь-яке
підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від країни походження капіталу (ДПС у Сумській області (http://sumy.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/80476.html). – 2012. – 27.12).
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РЕЗУЛЬТАТИ
Державній податковій службі доручено забезпечити з 1 січня
2013 року запровадження електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків».
Подібне передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів від
5 грудня 2012 р. № 1007-р «Питання створення та запровадження
електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків».
Розпорядженням схвалено Концепцію створення електронного
сервісу «Електронний кабінет платника податків» та затверджено
план заходів щодо її реалізації.
Концепція розроблена з урахуванням положень Конституції України, Податкового кодексу України, Законів України «Про електронні
документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», а також інших нормативно-правових актів.
Метою Концепції є розширення переліку послуг, що надаються
органами державної податкової служби платникам податків з використанням електронного сервісу, поліпшення якості обслуговування
платників податків, забезпечення достовірності інформації, що подається платниками податків до органів державної податкової служби,
підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності органів державної податкової служби.
Електронний сервіс створюється з метою надання платникам
податків можливості працювати з органами державної податкової
служби у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису на безоплатній основі. Робота з електронним сервісом здійснюється з персонального комп’ютера платника податків,
підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням
електронного цифрового підпису та авторизації такого платника.
Реалізувати Концепцію передбачається двома етапами, упродовж
2013-го та 2014 року.
Очікується, що робота «Електронного кабінету платника податків» дасть змогу забезпечити своєчасність сплати податків і зборів
у повному обсязі, запобігти помилкам у податковій звітності та платіжних документах, а також зменшити кількість випадків нарахування пені та штрафних санкцій. Також внаслідок реалізації Концепції удосконалиться механізм взаємодії органів державної податкової
служби та платників податків (ВИННИЦА.info (http://www.vinnitsa.
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info/news/z-novogo-roku-vinnitskim-pidpriyemtsyam-budut-davatiakkaunti-na-sayti-podatkovoyi.html). – 2012. – 17.12).
***
С 2013 года предприниматели, которые работают с кассовыми
аппаратами, будут отчитываться в налоговую в автоматическом
режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Днепропетровской области.
Это станет возможным благодаря внедрению электронной контрольной ленты регистраторов расчетных операций (РРО). Копии
расчетных документов и фискальных отчетных чеков будут формироваться на контрольной ленте в память кассового аппарата или памяти
модема, который к нему подсоединен. Один раз в сутки этот отчет
будет автоматически передаваться на сервер обработки информации
ГНС. По словам аналитиков налоговой, такое нововведение избавит
субъектов необходимости закупать и хранить в течение 3-х лет сотен
килограммов бумажной контрольной ленты. На бумаге по прежнему
будет фиксироваться лишь чек, предоставляемый клиенту. Такая
автоматическая передача информации значительно упрощает процесс
отчетности в налоговую. В свою очередь, электронные отчетности
предоставят возможность дистанционного контроля за субъектами
хозяйствования, которые осуществляют расчеты в наличной форме,
и позволит еще больше уменьшить количество проверок таких плательщиков.
Всю подробную информацию о реформировании РРО, порядке
и технических условиях перехода контрольной ленты РРО в
электронную форму можно прочитать в методичке, размещенной на
официальном сайте ДПС Украины – www.sts.gov.ua Здесь же вскоре
появится новый сервис – Центр Сервисного обслуживания, в который
можно будет обратиться с целью получения технической поддержки
и помощи в переведении на новый формат работы кассовых аппаратов (34 канал (http://34.ua/news/economic/13822-dnepropetrovskiepredprinimateli-bolshe-ne-budut-hranit-kilogrammy-kontrolnoy-lenty.
html). – 2012. – 18.12).
***
За січень-листопад 2012 року платникам податків Донецької
області відшкодовано понад 1,6 млрд грн податку на додану вартість. З початку року відшкодовано на розрахункові рахунки в
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автоматичному режимі 28-ми суб’єктам підприємницької діяльності 170,5 млн грн. У листопаді поточного року десять підприємств на загальну суму 16,6 млн грн. одержали автоматичне
бюджетне відшкодування по деклараціях за вересень.
Податкова служба регіону повністю задовольняє поточні заявки
на відшкодування ПДВ та поступово ліквідовує невідшкодований
залишок попередніх років.
Податківці пояснюють таку тенденцію зростанням надходжень
ПДВ до бюджету, що, у свою чергу, зокрема, зумовлено покращенням адміністрування цього податку за рахунок впровадження електронної звітності.
Слід зазначити, що за 11 місяців поточного року до загального
фонду Державного бюджету ДПС у Донецькій області зібрано майже
5 млрд грн податку на додану вартість. Це майже на півмільярда перевищує аналогічний минулорічний показник (ДПС у Донецькій області
(http://dn.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79515.html). – 2012. – 17.12).
***
«Налоговая из фискального органа постепенно превращается в
сервисную службу», – на этом на заседании Общественного совета
при ДПС в Луганской области отметила первый заместитель
председателя Государственной налоговой службы в Луганской
области Алина Королева.
Говоря об основных направлениях деятельности налоговых органов текущего года, она подчеркнула, что в своей работе налоговая
пытается создать такие условия, чтобы плательщик действительно
чувствовал себя клиентом.
Во-первых, в области создана широкая сеть центров обслуживания налогоплательщиков. На данный момент их – 24.
Во-вторых, налоговая служба пошла путем сокращения налоговой документации и сроков ее обработки…
«А с 1 января 2013 года, – сказала Алина Королева, – нововведение ожидает и предпринимателей, которые работают с кассовыми
аппаратами. Они смогут отчитываться к налоговой в автоматическом
режиме. Это станет возможным благодаря внедрению электронной
контрольной ленты регистраторов расчетных операций».
В-третьих, активно внедряются электронные сервисы дистанционного обслуживания – налоговая отчетность в электронном виде с
использованием ключей электронной цифровой подписи, система
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автоматического возмещения НДС, теперь можно он-лайн отправить
заявку на получение справки об отсутствии задолженности из налогов и получить ее в электронном или бумажном виде, на веб-портале
ДПС Украины можно найти информацию о своем бизнесе-партнере.
Первый заместитель председателя отметила, что в перспективе
– и открытие электронного кабинета налогоплательщика на сервере
Государственной налоговой службы Украины, где каждый может
завести свой аккаунт и вести учет своих расчетов с бюджетом, формировать отчетность в режиме он-лайн.
Следовательно, мы последовательны в своем желании облегчить
жизнь налогоплательщикам», – просуммировала Алина Королева
(«Трибун» Луганск (http://tribun.com.ua/7231). – 2012. – 17.12).
***
За 11 месяцев текущего года запорожские налоговые юристы
выиграли 5 487 судебных дел на общую сумму почти 433 млн грн.
В пользу плательщиков решено 124 дела на сумму 214,3 млн грн,
что составляет 2,2 % от количества рассмотренных дел.
– Таких результатов удалось достичь благодаря новой стратегии
претензионной работы и четкому следованию исполнения налогового законодательства, – сообщают в пресс-службе ГНС в Запорожской области.
Всего по состоянию на 1 декабря текущего года на рассмотрении
в судах всех инстанций находилось свыше 10 тысяч дел на общую
сумму почти 2 млрд грн.
Также в судах в пользу ОГНС решено 239 судебных дел о признании недействительными налоговых уведомлений-решений на сумму
242,5 млн грн, в пользу налогоплательщиков решено 104 дела на
сумму 202,4 млн грн. (РепортерUA (http://reporter-ua.com/2012/12/18/
zaporozhskaya-nalogovaya-vyigrala-978-sudebnykh-del-na-433-mlngrn). – 2012. – 18.12).
***
У сфері агробізнесу започаткували власну справу 56 підприємців Львівщини.
Згідно з моніторингом, проведеним головним управлінням агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, на 13 грудня
2012 року започаткували власну справу в сфері агробізнесу та для реалізації обрали розроблені бізнес-проекти 56 осіб…
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Найбільш активно впроваджуються бізнес-проекти у Дрогобицькому, Стрийському та Старосамбірському районах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=245884282&cat_id=244277216). – 2012. – 17.12).
***
Економічні прогнози Івано-Франківська здійснюються: малий
бізнес стабільно розвивається, і до кінця року, як каже начальник
управління економічного та інтеграційного розвитку міськвиконкому Богдан Білик,- місто очікує від нього 36 млн грн. А це – втричі
більше, ніж у минулому році. Таким розвитком малий бізнес завойовує право диктувати свої умови на економічному ринку обласного
центру.
Ще одним важливим джерелом надходжень до місцевого бюджету
є розвиток інвестиційної діяльності. За словами Богдана Білика, інвестори, які прийшли до Івано-Франківська, нарощують темпи виробництва, не дивлячись на те, що в світі гряде чергова хвиля економічної
кризи. Такі підприємства, як «Електролюкс», «Тайко Електронікс» і
«Дельта» значно наростили обсяги виробництва, відкрили нові робочі
місця, а значить, і збільшили відрахування до бюджету.
Є позитивна динаміка і в нарощуванні експорту. В порівняні з
минулим роком експорт зріс у середньому на 15 %. Місто експортує
не тільки сировину, а й обладнання та продукти харчування. З-за кордону ми отримуємо в основному лише сировину, точніше – вироби
з пластмаси, складові до обладнання, яке інвестори налагоджують у
нас. Правда, імпорт все ще перевищує експорт, але, як зауважує Богдан Білик, через років 2–3 вони зрівняються, або ж навпаки: експорт
перевищить імпорт (БРIЗ (http://briz.if.ua/7237.htm). – 2012. – 17.12).
***
С начала года количество столичных плательщиков, которые
присылают отчетность по НДС в электронном виде, существенно
увеличилось и сейчас составляет 95 %. Об этом сообщили в прессслужбе столичной ГНС.
Наряду с этим, плательщики налога на прибыль, земельного
и единого налогов не так активно отчитываются через Интернет,
хотя опыт представления отчетности плательщиками НДС свидетельствует об истинных преимуществах электронного отчета в
налоговую.
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Такому росту способствовала возможность бесплатного получения плательщиками ключей электронной цифровой подписи. В столице за время работы отделений аккредитованных центрах сертификации ключей, которые работают в каждом Центре обслуживания
налогоплательщиков, зарегистрировано более 30 тысяч клиентов.
Это более чем 26 % от общего количества пользователей Аккредитованного центра по Украине.
Всего, на начало декабря 2012 года в Киеве выдано около
46 тысяч электронных ключей (IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/20720-5-stolichnich-platelschikov-nds-ne-zhelaiut-podavatotchetnost-v-elektronnom-vide.html). – 2012. – 19.12).
***
В Донецкой области снизилось количество «налоговых» дел.
Всего за 11 месяцев текущего года на рассмотрении в судах находилось «налоговых» дел на общую сумму 6,5 млрд. грн. По сравнению с
прошлым годом количество дел уменьшилось на 37,8 %.
Как сообщает ГНС Украины в Донецкой области, за одиннадцать
месяцев текущего года специалистами юридической службы области
выиграно в судах 6,4 тыс. дел на общую сумму 2,08 млрд грн.
В ГНС отмечают, что по 6,4 тыс. дел с 6,7 тыс. судами было принято решение в пользу органов ГНС, то есть, 9 выигранных дел из 10.
Однако новая стратегия претензионной работы все же отдает
преимущество досудебным методам решения спорных ситуаций.
«Собранные доказательства открыты для ознакомления плательщикам, и каждый может убедиться, что обжалование собранных материалов не имеет судебной перспективы», – отмечают в налоговой
службе (КИД (http://zadonbass.org/news/crime/message_60446). –
2012. – 18.12).
***
Одещина: кількість фактичних перевірок зменшилась в
2,5 рази.
Протягом січня–листопада 2012 року підрозділами контролю за
проведенням готівкових розрахунків ДПС в Одеській області проведено 532 фактичні перевірки, що на 821 перевірку менше ніж за відповідний період 2011 року.
В тому числі, податківцями проведено 34 перевірки суб’єктів
малого бізнесу.
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Це на 357 перевірок менше ніж за аналогічний період 2011 року.
Тобто, кількість перевірок платників податків – представників малого
бізнесу зменшено більше ніж у 10 разів.
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/79758.html). – 2012. – 19.12).
***
Підприємствам Тернопільщини майже 23 млн грн. ПДВ відшкодовано в автоматичному режимі.
У січні–листопаді 2012 року платникам податків Тернопілля
відшкодовано майже 72 млн грн податку на додану вартість. Це на
39 млн грн. більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
При цьому майже третину від загальної суми, а це 22,5 млн грн, відшкодовано в автоматичному режимі трьом суб’єктам господарювання.
Платники податків за час дії сервісу автоматичного відшкодування ПДВ, а це майже два роки, могли оцінити переваги такого відшкодування. Це, зокрема:
– зменшення строку проведення камеральної перевірки з 30 до
20 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання
податкової декларації;
– відсутність документальної позапланової виїзної перевірки
платника податку на додану вартість для визначення достовірності
нарахування бюджетного відшкодування;
– зменшення терміну надання органом державної податкової служби висновку із зазначенням суми, що підлягає автоматичному бюджетному відшкодуванню, органу держказначейства з 5 до
3 робочих днів;
– зменшення строку перерахування коштів органом державного
казначейства з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок
платника податку з 5 до 3 операційних днів після отримання висновку
органу державної податкової служби (ДПС у Тернопільській області
(http://tr.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/79695.html). – 2012. – 18.12).
***
За полгода работы клиентами отдела регистрации пользователей при ГНС в Одесской области стали 4 тыс. налогоплательщиков, которым выдано 7 тыс. бесплатных ключей. Об этом сообщила пресс-служба ГНС в регионе.
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Из них физические лица составили 2 тыс. человек – они получили
2,5 тысячи усиленных сертификатов.
Юридические лица, как правило, получают несколько таких ключей на одну компанию, поэтому 2 тыс. представителей таких компаний в Одесском регионе за полгода заказали 4,5 тысячи «электронных
подписей» (IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/20756-zapolgoda-7-tis-praktichnich-odessitov-poluchili-elektronnie-kliuchi.
html). – 2012. – 19.12).
***
Майже в три рази збільшили сплату єдиного податку підприємці Луганщини.
Як повідомив голова ДПС у Луганській області Олександр Антіпов, за 11 місяців поточного року платники єдиного податку направили до бюджету понад 124 млн грн. Це перевищує минулорічні надходження на 81 млн грн.
Олександр Антіпов підкреслив, що після впровадження нової
моделі спрощеної системи оподаткування з початку року загальна кількість представників малого бізнесу на Луганщині зросла майже на
15 тис. підприємців. Станом на перше грудня, в області зареєстровано
близько 65 тис. юридичних і фізичних осіб-платників єдиного податку.
«Економічна активність малого бізнесу сприяла також збільшенню обсягів сплати податку на доходи фізичних осіб. За січеньлистопад до зведеного бюджету перераховано майже 2,6 млрд, що на
282,4 млн грн більше показників 2011-го», – зазначив глава податкового відомства регіону / Прес-служба ДПС у Луганській області (ДПС
у Луганській області (http://lg.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80189.
html). – 2012. – 24.12).
***
У Києві протягом 2012 року понад 15 тисяч осіб зареєструвались платниками ПДВ. Порівняно з минулим роком кількість таких
платників зросла більш ніж втричі.
Кількість нових платників постійно зростає протягом всього року.
Лише у листопаді 2012 року столичні органи податкової служби зареєстрували 1538 платників податку на додану вартість, що перевищує
минулорічний результат на 300 %.
В податковому відомстві впевнені, що такому зростанню значно
сприяло скорочення документообігу для платників. Була спрощена
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процедура видачі свідоцтва платника ПДВ, зняті всі обмеження на
допуск до такої реєстрації, скорочено терміни розгляду заяв.
Податківці очікують ще більшого зростання таких платників у
наступному році, коли запрацюють нові сервіси, а саме – перехід до
електронної процедури реєстрації платників ПДВ (ДПС у м. Києві
(http://kyiv.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80217.html). – 2012. – 25.12).
***
На Львівщині з початку року відшкодовано майже
600 млн грн ПДВ.
Станом на 20 грудня 2012 року платники податків Львівської
області (без врахування тих, що обслуговуються в СДПІ по роботі з
великими платниками у м. Львові) задекларували до відшкодування
податку на додану вартість 649,4 млн грн, у тому числі на розрахунковий рахунок платників у розмірі 532,7 млн гривень.
Про це 24 грудня повідомляє прес-служба ДПС у Львівській
області.
Фактично відшкодовано 597,6 млн грн, в тому числі 592,8 млн грн
на розрахунковий рахунок платників, що на 352,7 млн грн більше, ніж
за аналогічний період минулого року.
З початку року право на автоматичне бюджетне відшкодування
ПДВ на загальну суму 153,5 млн грн отримали 40 платників. При
цьому, за податковими деклараціями за жовтень із 181 платника у
Львівській області, які задекларували бюджетне відшкодування
ПДВ у сумі 54,9 млн грн, під автоматичне відшкодування підпали
26 суб’єктів господарювання. Заявлена ними сума до відшкодування становить 12,3 млн гривень (22 % від усіх заявок) (Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2012/12/24/385660). – 2012. – 24.12).
***
Лише у грудні ключі електронного цифрового підпису на Волині
отримали майже 600 представників бізнесу.
З початку запровадження сервісу протягом семи місяців цього
року на Волині безкоштовні ключі електронного цифрового підпису
отримали 3947 місцевих представників підприємницької спільноти.
Бізнесменам видано 7255 сертифікатів на ключі електронного цифрового підпису.
Серед найактивніших відвідувачів сектору реєстрації користувачів
ДПС в нашій області переважна більшість – підприємці-фізичні особи.
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«У тому, що ця сервісна послуга буде затребуваною та максимально
корисною для підприємливих людей нашого краю, ми не сумнівалися,
адже безоплатна послуга видачі сертифікату ключа електронного цифрового підпису – це можливість для представників волинського бізнесу
працювати по–новому, – зазначив голова ДПС в області Володимир
Михалчич. – Наші платники податків, зокрема, підприємці-фізичні
особи, які першими оцінили зручність цього податкового сервісу, тепер
без додаткових фінансових затрат подають свою звітність саме за допомогою сучасних інформаційних технологій. Думаю, що радять своїм
колегам скористатись такими можливостями».
Нагадаємо, удосконалення системи адміністрування податків та
зборів, зокрема шляхом запровадження сучасних електронних сервісів для платників податків – серед першочергових пріоритетів Державної податкової служби України / Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Волинській області (ДПС у Волинській області
(http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80349.html). – 2012. – 26.12).
***
З початку року кількість зареєстрованих платників ПДВ Одещини зросла майже на 18 відсотків.
Платниками ПДВ у 2012 року зареєструвалися 1500 суб’єктів господарювання Одеської області.
Порівняно з відповідним періодом минулого року приріст склав
майже 18 %.
При цьому лише за листопад зареєстровано 161 особа, що перевищує результат листопада 2011 року на 35 %.
Зростанню реєстрації значно сприяло скорочення документообігу
для платників. Була спрощена процедура видачі свідоцтва платника
ПДВ, зняті всі обмеження на допуск до такої реєстрації, скорочено термін розгляду заяв / 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/80364.html). – 2012. – 26.12).
***
У Тернопільській області спрощену систему оподаткування
обрали майже три тисячі суб’єктів господарювання – юридичних осіб. Така кількість єдиноплатників зареєстрована станом на
1 грудня поточного року. Про це повідомила заступник голови ДПС
у Тернопільській області Тетяна Кочин.
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З них за ставкою податку у розмірі 3 % – 211 платників, у розмірі
5 % – 2675 платників.
У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року кількість платників єдиного податку – юридичних осіб зросла на 67 суб’єктів.
За 11 місяців 2012 року платники-спрощенці внесли до місцевих
бюджетів 17 млн грн., що складає 134,8 відсотків до відповідного періоду минулого року, тобто на 4,4 млн грн. більше. Забезпечено виконання доведених завдань області з вказаного платежу на 158 відсотків. Місцеві бюджети додатково отримали понад 6 млн грн / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області
(ДПС у Тернопільській області (http://tr.sts.gov.ua/media-ark/newsark/80357.html). – 2012. – 26.12).
***
Як інформує Державна податкова служба у Чернівецькій
області, упродовж нинішнього року кількість платників єдиного
податку в регіоні збільшилася на третину або на 7,3 тис. підприємців. На сьогодні у регіоні діяльність на спрощеній системі оподаткування здійснюють більше 29 тис. суб’єктів малого бізнесу.
З них першу групу обрали 28,5 % від загальної кількості платників єдиного податку, другу – 60,3 %, третю – 11,2 %, заяв щодо обрання
5 групи не надходило.
Як інформує податкова служба краю, з початку року «спрощенці»
сплатили понад 61 млн гривень єдиного податку. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження цього податку від приватних підприємців збільшилися на 39,5 млн гривень (Чернівецька газета
«ЧАС» (http://www.chas.cv.ua/index.php?newsid=8541). – 2012. – 27.12).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Українські бізнесмени позитивно оцінюють створення Міністерства доходів і зборів (МДЗ), упевнені експерти.
На думку голови комісії УСПП з питань економічної політики
Юлії Дроговоз, єдина структура полегшить роботу підприємств і підприємців за рахунок зниження фіскального тиску на місцях та спрощенняпроцедури взаємодії з органами влади. «Крім того, об’єднання
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податкової та митної служб в рамках одного відомства збільшить
самостійність фіскальних органів та підвищить їх відповідальність»,
– сказала Дроговоз.
«Єдиний центр прийняття рішень завжди створює більш сприятливі умови для бізнесу», – підтримав таку думку член ради НБУ, академік Валерій Геєць.
В цілому, за словами опитаних фахівців, від створення МДЗ бізнес повинен отримати низку переваг. Зокрема, бізнесмени очікують,
що відпаде необхідність брати одні довідки у податківців, щоб потім
передати їх митникам, оскільки інформаційні бази двох відомств
повинні, швидше за все, об’єднатися (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3199.biznespozitivno-ocinyu-obdnannya-mitnici-i-podatkovoi---eksperti.htm).
–
2012. – 26.12)
***
Сервісний подих інформаційної доби невдовзі отримує новий
IT-імпульс від податкової служби. Адже за словами міністра доходів і зборів Олександра Клименка 2013 рік стане роком масштабного впровадження електронних сервісів для підприємницької
спільноти, а для роботи з ними будуть необхідні цифрові ключі.
Так, вже з наступного року задекларувати доходи можна буде у
режимі онлайн. На черзі й електронний кабінет платника податків.
З його допомогою кожен підприємець зможе переглянути історію своїх відносин з податковою службою: установчі дані, сплачені
податки, подані звіти й іншу необхідну інформацію, – а також отримати цілодобовий доступ до онлайн-консультацій.
Тож за прогнозами аналітиків число користувачів електронноцифрового підпису і надалі продовжуватиме стрімко зростати, адже
відомство обіцяє чимало IT-подарунків для бізнес-активу у прийдешньому році (ДПС у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/mediaark/news-ark/80511.html). – 2012. – 27.12).
***
Налоговая служба в сотрудничестве с PricewaterhouseCoopers
подготовила законопроект о борьбе с трансфертным ценообразованием, через которое из Украины в оффшоры ежегодно выводится
около 100 млрд грн. Этот документ после доработки вместе с представителями ключевых отраслей экономики будет внесен на рассмотре84
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ние Верховной Рады в I квартале 2013 года. Вступить в действие он
может либо с 1 июля 2013 или с 1 января 2014 года
Установление государственного контроля за трансфертным ценообразованием согласно мировым стандартам обеспечит создание конкурентной среды в Украине через уравнивание условий налогообложения для всех налогоплательщиков. Такое мнение высказал член
Всемирного совета Международной торговой палаты, президент
Украинского Национального комитета Международной торговой
палаты Владимир Щелкунов.
«Кроме того, дополнительное наполнение бюджета даст возможность государству повышать социальные стандарты», – подчеркнул
эксперт.
Щелкунов обратил внимание, что статья 39 Налогового кодекса,
которая вступит в действие с января 2013 года, полностью не соответствует общемировым тенденциям и рекомендациям Организации
экономического сотрудничества и развития. «В других странах трансфертное ценообразование в основном предназначено для контроля за
операциями, которые осуществляют транснациональные компании,
а наше налоговое законодательство сегодня предусматривает контроль операций на украинском рынке», – отмечает эксперт (Левый берег
(http://economics.lb.ua/finances/2012/12/20/183187_nalogooblozhenie_
offshornih_shem.html). – 2012. – 20.12).
***
К мэру Славянска обратились предприниматели, реализующие на центральном рынке города товары сельхозпроизводства.
Обращение порождено вступлением в силу приказа Министерства аграрной политики об утверждении новых расценок на услуги
служб санитарно-ветеринарного контроля, согласно которому
ощутимо увеличена стоимость анализов привозимых на рынок
продуктов.
…К чему приведет данное нововведение – предугадать не
сложно. По мнению представителя администрации центрального
рынка Максима Енина, повышение расценок на услуги ветлаборатории, в первую очередь, катализирует рост цен на продукты сельхозпроизводства. Предприниматели просто вынуждены будут это
сделать, чтобы обеспечить мало-мальскую рентабельность своего
бизнеса. (ТВ плюс (http://tvplus.dn.ua/pg/news/9/full/id=9778;). –
2012. – 26.12).
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***
В Запорожье Приказ Минагрополитики № 666 вызвал протесты
рыночных торговцев. Аграрное министерство заметно повысило стоимость санитарно-ветеринарной экспертизы продуктов. В связи с
этим Союз предпринимателей прогнозирует рост цен на мясо…
…В свою очередь, Союз предпринимателей готовит акции протеста
после Нового года, торговцы грозятся массово выйти на стихийные
рынки, где не нужно проходить санитарно-ветеринарной экспертизы…
(«ZaБор» (http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-dorozhaet-myasopredprinimateli-gotovyat-aktsii-protesta). – 2012. – 28.12).
***
…законодателям надо сделать упор на усовершенствование
льготных каникул для IT-отрасли и на е-комерцию. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Юскутум»
Артем Афян, комментируя итоги 2012 года.
«Во-первых, нынешние льготы, очевидно, не помогают в полной
мере созданию конкурентного рынка, на котором условия работы
были бы лучше, чем в России, Индии и Беларуси», – объяснил эксперт.
Кроме того, по его словам, нужно обратить внимание на
электронные платежи.
«Целый ряд моментов, которые связаны с тем, что нет надлежащего регулирования е-комерции и е-платежей. Пока еще там идет первая эмиссия е-денег. Важный момент – этот год ознаменовался противостоянием международных платежных систем и НБУ», – говорит
Артем Афян.
И в 2013 году, по мнению эксперта, «было бы хорошо, чтобы все
нынешние программы получили свое дальнейшее развитие и начали
воплощаться», – конец цитаты (IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/20749-2013-g-nado-posvyatit-e-platezham-i-novim-it-lgotama-afyan.html). – 2012. – 19.12).
***
Прогресивні зміни у роботі податківців відзначили 90 відсотків
платників на Волині.
Пропоновані податковою нові електронні сервіси, удосконалення
податкового законодавства та відкриття центрів обслуговування
платників податків принесли справжній позитив у роботу податківців і з платниками податків. Відтак, якістю обслуговування у подат86
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ковій задоволені понад 90 відсотків платників податків У цьому в ході
останнього опитування громадської думки запевнили 9 із 10 опитаних на Волині представників підприємницької спільноти.
Як свідчать дані вивчення громадської думки, нові електронні
сервіси – цілком до душі кожному другому платнику податків. І лише
кожен десятий клієнт податківців поки не мав нагоди чи потреби скористатися електронними послугами податківців. «Приємно відзначити, що платники податків вже не на нарікають на недостатню оперативність застосування нами законодавчих нововведень чи своєчасність надання відповідей. Для переважної більшості наших клієнтів,
податківці – професійні і компетентні фахівці», – прокоментувала
результати опитування заступник голови ДПС у Волинській області
Інна Степанюк.
Заступник очільника податкової служби краю запевнила, що
новації від податкової, які впроваджуються останнім часом особливо
активно, спрямовані на вирішення проблем у представників бізнесу
під час виконання ними податкових зобов’язань. «Про те, наскільки
корисними вони є для наших клієнтів, ми вивчаємо в ході практичного застосування і час від часу проводимо анонімне опитування
платників податків. Ще жодного разу не отримали результату, який
би змусив нас сумніватися у правильності обраного шляху на запровадження сервісу найвищої якості для платників податків», – підсумувала Інна Степанюк.
Довідково: в якості опитуваних були 299 платників податків, з
якими податківці спілкувалися під час проведення семінарів чи в ході
візиту до центру обслуговування платників податків (ДПС у Волинській області (http://vl.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80045.html). –
2012. – 21.12).
***
Платники Кіровоградщини позитивно оцінюють новації в
роботі податкової служби. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на теренах області на початку грудня
нинішнього року.
Позитивно прогресивні зміни в роботі податкової служби України, запроваджені протягом 2012 року, оцінює 592 платника (74,4 % від
загалу), негативно – 46 (5,8 %), ще 158 – не відчули ніяких змін (19,8 %).
Новими електронними сервісами, запровадженими органами ДПС, повністю задоволені 270 респондентів (33,9 %), скоріше
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задоволені – 178 (22,4 %), і задоволені, й не задоволені у рівному співвідношенні – 192 (24,1 %), скоріше не задоволені – 28 (3,5 %). Ще
128 платників (16,1 %) згадані сервіси не використовують. Разом з
тим, електронну форму подання податкової звітності більш зручною,
ніж паперову, вважають 358 учасників опитування (45 % від загалу
опитаних), більш зручною, але такою, що вимагає доопрацювання –
221 (22,7 %), незручною – 57 (7,2 %). 160 опитаних платників (20,1 %)
не використовують таку форму подання.
На 5 балів за п’ятибальною шкалою роботу Центрів обслуговування платників податків за місцем проживання оцінюють 485 респондентів (60,9 % від загалу), на 4 – 272 (34,2 %), на 3 – 37 (4,6 %). Ще
два платника (0,2 %) оцінили цю роботу на «2» та «1» відповідно. В
свою чергу, повністю задоволені якістю роботи працівників місцевих
органів ДПС 406 опитаних (51 %), скоріше задоволені – 302 (37,9 %), і
задоволені, й не задоволені у рівному співвідношенні – 76 (9,5 %), скоріше не задоволені – 12 (1,5 %)
У тому, що податкове законодавство у зв’язку з введенням у дію
Податкового кодексу України стало більш зрозумілим, переконаний
371 місцевий платник (46,6 %). Ще 319 (40,1 %) підтримують цю тезу,
проте вважають, що його окремі норми потребують доопрацювання.
106 респондентів заявили про те, що у новому податковому законодавстві зорієнтуватися складно.
Участь в опитуванні взяли 796 платників податків Кіровоградщини. Його результати будуть враховані органами ДПС під час підготовки пропозицій щодо подальшого реформування податкової системи (ДПС у Кіровоградській області (http://kr.sts.gov.ua/media-ark/
news-ark/79973.html). – 2012. – 21.12).
***
Бізнес-актив Хмельниччини отримав майже шість тисяч
цифрових ключів до електронних податкових сервісів.
Переорієнтація податкової служби на якісний сервісний супровід
бізнесу та запровадження центру безкоштовної сертифікації ключів
призвели до того, що в регіоні число підприємців, які надають перевагу послугам електронно-цифрового підпису від податкової, стрімко
зростає – за останні два місяці їх число збільшилось вдвічі.
Наразі на Поділлі електроні ключі вже отримали майже три з
половиною тисячі представників підприємницької спільноти краю.
Найбільшу популярність цей сервіс віднайшов серед малого та серед88
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нього бізнесу, адже понад 70 відсотків клієнтів представництва є приватними підприємцями.
На думку голови ДПС у Хмельницькій області Ігоря Сінгаєвського безкоштовна послуга сертифікації ключів сприяла і суттєвому
розширенню на Хмельниччині кола представників підприємницького
загалу, які звітують до податкової через мережу Інтернет. Так, якщо
на кінець минулого року лише 85 відсотків платників ПДВ на теренах області повідомляли про результати своєї діяльності податківців
в електронному вигляді, то сьогодні цей показник зріс до 93 відсотків. Позитивний тренд у популяризації цифрового звітування прослідковується і серед платників податку на прибуток – на часі електроні звіти надають більше половини підприємств, що його сплачують, проти – 38 відсотків торік.
У регіональній податковій службі очікують, що у наступному
році ці показники суттєво зростуть, й до цифрового звітування стануть активніше долучатись платники єдиного податку. Позаяк відомством створені усі необхідні для цього умови – окрім процедури вільної сертифікації ключів розроблено і відповідне безкоштовне програмне забезпечення, яке можна завантажити з сайту служби.
«Надаючи звітність в електронному вигляді, бізнес отримує численні переваги, серед яких можливість заповнювати цифрові документи без помилок – перед відправкою файлів уся звітність проходить
обов’язковий контроль на правильність заповнення, оперативне оновлення електронних форм, автоматичне підтвердження отримання звітів та уникнення прямих контактів з податківцями», – відзначає Ігор
Сінгаєвський (ДПС у Хмельницькій області (http://km.sts.gov.ua/
media-ark/news-ark/80511.html). – 2012. – 27.12).
***
Мешканці міста Івано-Франківська висловилися з приводу
перетворення податкової у сервісну службу. Із 110 респондентів усі
опитані позитивно сприймають зміни в ДПС.
Електронними сервісами податкової служби повністю задоволені 45,4 %, частково задоволені – 36,4 %, ними не користуються
18,2 %.
Майже 50 % опитаних вважають електронну форму подання
податкової звітності більш зручною, аніж паперову. Однак 18,2 % з
них зазначили, що механізм подання такої звітності потребує вдосконалення.
89

Оцінки, прогнози, пропозиції

90,9 % респондентів дали найвищу оцінку за п’ятибальною шкалою роботі місцевого Центру обслуговування платників податків,
9,1 % – за чотирибальною.
На запитання «Чи стало більш зрозумілим податкове законодавство після введення в дію Податкового кодексу?» 72,7 % погодилися з
тим, що Кодекс був необхідним. 27,3 % опитаних зазначили, що складність податкового законодавства не впливає на їхню бізнес-діяльність,
позаяк Кодекс уніфікував численні законодавчі акти з питань оподаткування.
Результати опитування свідчать, що загальне ставлення громадськості міста до змін у діяльності ДПС та запровадження нових податкових сервісів в цілому є позитивним.
Підготовлено відділом взаємодії із ЗМІ та громадськістю
ДПІ у місті Івано-Франківську (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/
ekonomika /n _ 30488/g roma dski s t _ ivanofrankivska _ ot s inyla _
reformy _v_dps.html). – 2012. – 28.12).
***
Индекс
инвестиционной
привлекательности
Украины,
рассчитываемый Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), в четвертом квартале упал на 0,2 балла до 2,12 из пяти возможных…
…инвесторы на протяжении последних трех месяцев в качестве
негативных изменений в инвестиционным климате отметили увеличение давления фискальных органов, колебания валютного курса и
валютную политику Нацбанка, осложнение политической ситуации
в связи с выборами, коррупцию и слабую судебную систему, слабую
покупательную способность населения, постоянные изменения законодательства.
…В числе позитивных изменений инвест-климата в ЕБА
называют законодательное решение проблемы переноса убытков
прошлых лет, отмену обязательной декларации соответствия,
отмену обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов на Аграрной бирже, изменения в Земельный кодекс, которые
урегулировали вопрос покупки иностранными инвесторами земли
несельскохозяйственного назначения, новый Таможенный кодекс,
введение системы автоматического возмещения НДС (Левый берег
(http://economics.lb.ua/state/2012/12/20/183210_ukraina_obnovila_
antirekord.html). – 2012. – 20.12).
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***
Бізнесу і громадськості Тернопільщини не байдужі проблеми оподаткування. Про це свідчить кількість пропозицій,
які надійшли до ДПС у Тернопільській області в рамках формування Програми лібералізації державної податкової політики на
2013–2014 роки.
«Платники області висловили своє бачення податкової політики
нового формату у майже 200 надісланих пропозиціях та побажаннях,
– зазначив голова ДПС у Тернопільській області Олександр Вітрук.
– Найбільш активно долучилися до формування програми лібералізації громадські організації краю, які входять до складу Громадської
ради при ДПС у Тернопільській області, а також науковці, експерти.
Тож дякую усім, хто взяв участь у вдосконаленні податкового законодавства».
Більшість пропозицій є актуальними, слушними і такими, що
допоможуть удосконалити податкове законодавство. Окремі пропозиції торкнулися проведення перевірок, зокрема з метою прискорення процедури припинення підприємницької діяльності пропонується встановити для здійснення документальної позапланової перевірки двомісячний строк з моменту надходження заяви платника або
повідомлення від держреєстратора. Також запропоновано прописати
у Податковому кодексі норму щодо ведення на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності (а також їх структурних підрозділах) журналів відвідування підприємств представниками контролюючих органів з обов’язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідування, посади і прізвища представника, який
обов’язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для
недопущення його до проведення перевірки.
Бізнес Тернопільщини також запропонував сплату податку на
доходи фізичних осіб здійснювати за територіальним принципом.
І цей момент є дуже важливим, адже податок на доходи фізичних осіб
є головним джерелом наповнення місцевих скарбниць, кошти з яких
спрямовуються безпосередньо на розвиток області та забезпечення
добробуту жителів Тернопільщини.
Варто нагадати, що Програму лібералізації державної податкової
політики до 2014 року ДПСУ розробляє, виконуючи доручення Президента України. Основне завдання Програми полягає у створенні комфортних і зручних умов для бізнесу, зокрема, в адмініструванні подат91
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ків. При цьому передбачається збільшення податкових надходжень
за рахунок детінізації економіки / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області (ДПС у Тернопільській області
(http://tr.sts.gov.ua/media-ark/news-ark/80064.html). – 2012. – 21.12).
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